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  Ata da 6ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos vinte e dois dias do mês 
de setembro de dois mil e vinte e um, às nove horas sob a 
presidência do vereador Gideon da Silva Soares, compareceram 
os seguintes vereadores: Alcivan José Rodrigues, Edimar 
Leandro da Conceição, Enoque Neto Rocha de Souza, Flavio 
Gomes da Silva, Geraldo Francisco da Silva, 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 quinze. Havendo número legal o Sr. 
Presidente declara aberta esta sessão e convida o vereador 
Marcos Duarte para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a 
leitura do Salmo – 37, versículo – 37. O secretário vereador 
Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) faz a leitura da ata da 
sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
unanimidade. Correspondências: Of. Nº028/2021 – Gabinete do 
vereador Abraão de Araújo Pinto – Assunto: Justificativa de 
ausência na sessão do dia 22 de setembro de 2021. Oficio 
nº025/2021 – Gabinete do vereador Jorge Ferreira Carneiro – 
Assunto: Justificativa de ausência na sessão de 22 de setembro 
de 2021. Convite Para a Posse do Reitor da UFT – Dia: 26 de 
setembro de 2021 as 18h30min, no Hall da Biblioteca do 
Campus de Araguaína – Unidade EMVZ. Ordem Do Dia: 
TRIBUNA LIVRE – Art. 196 – Regimento Interno desta Casa de 
Leis. NOME: Carlos Henrique Barbosa.  
ASSUNTO: Retomada das Obras do Centro de Atendimento 
Socioeducativo – CASE. O vereador Geraldo Silva solicita para 
que mais duas pessoas possam fazer uso da palavra. O Sr. 
Presidente informa que a solicitação está autorizada. Com a 
palavra o Sr. Carlos Henrique que faz uma explanação sobre os 
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problemas que o Centro de Atendimento Socioeducativo estão 
enfrentando devido à falta de assistência por parte do Poder 
Público, com relação as estruturas físicas e recursos financeiros 
para manter o Centro de Atendimento de forma adequada, pois 
a demanda maior é de Araguaína, por isso precisam do apoio 
dos vereadores para que a retomada da obra seja feita o mais 
rápido possível, uma vez que, o local onde os menores infratores 
hoje são internados é na cidade de Santa Fé do Araguaia. 
Dessalta que esse problema é da nossa cidade, e que os 
Agentes mesmo com uma estrutura mínima ainda trabalham na 
ressocialização dos menores infratores para que os mesmos 
possam ter um convívio social normal, mas esse trabalho precisa 
ter o apoio do Estado para que seja um trabalho diferenciado de 
acordo com a infração que foi cometida pelo menor infrator. Com 
a palavra o Sr. Cosmo Lima que ressalta que é de fundamental 
importância que toda a sociedade tome conhecimento que é de 
extrema urgência que as obras do Centro de Atendimento 
Socioeducativa sejam concluídas, pois hoje em dia não há um 
local adequado com segurança para receber os menores 
infratores. Com a palavra o Sr. Mateus Silva cumprimenta a 
todos os vereadores e ressalta que hoje a cidade de Araguaína 
é onde tem os maiores índices de atos infracionais de menores 
infratores e não há um Centro de Atendimento Socioeducativo 
para direcionar esses adolescentes dentro do município, pois há 
pessoas que tem medo de que se tenha uma unidade dentro da 
cidade, mas é um engano, pois os adolescentes quanto são 
detidos assinam um termo na delegacia e são soltos por não 
terem onde ficarem internados e questiona o que melhor esses 
menores infratores ficarem soltos ou internados  numa unidade 
para receberem atenção e tratamento adequados. A palavra é 
aberta aos vereadores. O vereador Robert Delmondes registra a 
presença do seu irmão o Sr. Hebert Delmondes. O vereador 
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Terciliano Gomes cumprimenta os Agentes do Centro 
Socioeducativo que estão presentes nesta sessão e parabeniza 
os que fizeram uso da palavra em busca de melhorias desse 
Centro. Ressalta que já apresentou proposituras solicitando uma 
Audiência Pública para tratar sobre essa questão e solicita que 
essa Audiência possa ser marcada, pois poderão conversar com 
as autoridades responsáveis, pois esse Centro é mantido pelo 
Governo Estadual e os responsáveis por essa questão precisam 
participar da sessão para que o debate seja feito de forma a 
atender todas as partes envolvidas. O vereador Terciliano 
Gomes ressalta que precisará se deslocar para a cidade de 
Augustinópolis para um evento da UVET e solicita alteração da 
pauta para após esse momento da Tribuna Livre possam ser 
votadas as suas proposituras. O Sr. Presidente informa que 
precisará se ausentar da sessão por um período, por motivo de 
uma consulta médica. A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) 
Vice-Presidente assume a Presidência da Mesa Diretora. Com a 
palavra o vereador Geraldo Silva cumprimenta a todos os 
Agentes nas pessoas dos que fizeram uso da palavra e os 
parabeniza pela vinda a esta Casa de Leis, preocupados com a 
situação em que se encontra o Centro de Atendimento 
Socioeducativo. Diz que a realidade desse Centro é algo que 
precisa ser visto com urgência, pois esse problema também é 
da nossa cidade e que o Governo do Estado precisa ter esse 
olhar voltado para que a o nosso município possa ter um Centro 
de Atendimento Socioeducativo com capacidade de dar a 
oportunidade de que os menores infratores seja ressocializados. 
O vereador Alcivan Rodrigues manifesta seu apoio aos Agentes 
do Centro Socioeducativo e sugere para que os vereadores 
possam ir a Palmas para uma reunião com o Governador do 
Estado para debaterem sobre essa questão. Com a palavra o 
vereador Geraldo Silva solicita da Sra. Presidente exercício que 
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possa ser marcada uma reunião com o Sr. Governador do 
Estado para levarem essa demanda. O vereador Edimar 
Leandro ressalta que a Audiência com o Sr. Governador do 
Estado, seja a melhor solução e que cada vereador entre em 
contato com o seu Deputado Estadual para que os mesmos 
possam comparecer também nessa Audiência. O vereador 
Terciliano registra a presença do Sr. Junior da cidade de Nova 
Olinda. A Sra. Presidente registra a referida presença e o 
convida para a Tribuna de Honra. Com a palavra o vereador 
Flavio Gomes (Flavio Cabanhas) manifesta seu apoio e destaca 
que tem certeza que o Sr. Governador irá receber os vereadores 
para tentarem resolver essa demanda. Com a palavra o 
vereador Robert Delmondes que manifesta seu apoio. Com a 
palavra o vereador Ygor Cortez parabeniza os Socioeducadores 
e manifesta seu apoio. O vereador Marcos Duarte assume a 
Presidência da Mesa Diretora. Com a palavra a vereadora Maria 
José (Zezé Cardoso) ressalta que é educadora aposentada e 
quando trabalhava já se deparou com várias situações com 
menores infratores e sabe da importância do trabalho dos 
Agentes Socioeducadores e que o certo é que todos os 
vereadores se unam para ir a Palmas e levarem pessoalmente 
essa demanda ao Sr. Governador e que os vereadores possam 
pedir o apoio dos Deputados Estaduais da nossa cidade. O Sr. 
Presidente em exercício vereador Marcos Duarte registra a 
presença do Sr. Pastor Rosileudo e que o mesmo ocupe a 
Tribuna de Honra. Com a palavra o vereador Wilson Carvalho 
diz que é preciso que seja feito também um trabalho social com 
a família desses menores infratores e que isso sim também é 
política pública. O Sr. Presidente em exercício suspende a 
sessão para que possa ser tirado uma foto oficial com os 
Agentes do Centro de Atendimento Socioeducativo e os 
agradece pela presença. A sessão é suspensa. Reaberto os 



 
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 

trabalhos. O Presidente vereador Gideon Soares reassume a 
Presidência da Mesa Diretora. Leitura do Oficio 
Nº154/2021/GAB/PREF – Assunto: Convite para o dia 24 de 
setembro de 2021.   
O Sr. Presidente coloca em votação a solicitação de alteração 
de pauta solicitada pelo vereador Terciliano Gomes. Sendo 
aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Terciliano Gomes Araújo: Nº1921/021e Nº1922/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moções 
de Aplausos de autoria do vereador Terciliano Gomes da Silva:  
Nº471/021 –  À empresa Xambioá Materiais para Construção 
pelos seus 10 anos de funcionamento.  
Nº472/021 – À empresa Panificadora Atual pelos seus 10 anos  
de funcionamento. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. O vereador Marcos Duarte solicita a retirada da 
moção de aplausos nº504/021 e que a moção de aplausos 
Nº503/021 possa ser votada agora e faz a solicitação de 
alteração de pauta. O Sr. Presidente retira a referida matéria a 
pedido do autor da mesma e coloca em votação a alteração de 
pauta solicitada pelo vereador Marcos Duarte. Sendo aprovado 
por Unanimidade. Moção de Aplauso de autoria do vereador 
Marcos Antônio Duarte da Silva Nº503/021 – Ao Pastor 
Rosileudo Mota do Carmo, pela  
inauguração do Templo da Igreja Assembleia de Deus – 
Madureira Congregação  
Esmeralda. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Projetos para leitura: O vereador Geraldo Silva 
solicita a retirada da pauta do Projeto de Lei Nº112/021 de sua 
autoria. O Sr. Presidente retira da pauta a referida matéria a 
pedido do autor da mesma.  Projeto de Lei Nº113/021 – Isenta 
de pagamento relativo às despesas de estadia e  
remoção os proprietários que tiverem seus veículos furtados ou 
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roubados e forem  
recolhidos ao pátio público municipal de Araguaína. Autor: Jorge 
Ferreira Carneiro  
(Sargento Jorge Carneiro).  
Projeto de Lei Nº114/021 – Torna obrigatório, no âmbito do 
Município de Araguaína, a  
presença de interprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras) em 
aulas teóricas nos  
Centros de Formação de Condutores e dá outras providências. 
Autor: Enoque Neto  
Rocha de Souza.  
Projeto de Lei Nº115/021 – Altera a Lei Municipal n° 2611, de 08 
de junho de 2009, que  
assegura passe livre aos policiais e aos bombeiros militares e dá 
outras providências.  
Autor: Enoque Neto Rocha de Souza.  
Projeto de Lei Nº116/021 – Dispõe sobre a implementação do 
Programa Educacional  
para a Prática de Educação Física Adaptada para Estudantes 
com Deficiência. Autor:  
Enoque Neto Rocha de Souza.  
Projeto de Lei Nº117/021 – Dispõe sobre o uso da Linguagem 
Brasileira de Sinais  
(Libras) em veiculação de propaganda oficial da Prefeitura 
Municipal de Araguaína.  
Autor: Geraldo Francisco da Silva.  
Projeto de Lei Nº118/021 – Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
presença de Intérprete  
da Língua Brasileira de Sinais (Libras) ou de sistema integrado 
que supra essa  
função nas agências bancárias do Município de Araguaína. 
Autor: Geraldo Francisco  
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da Silva.  
Projeto de Lei Nº119/021 – Institui o Programa de Valorização 
de Protetores e  
Cuidadores de Animais Soltos ou Abandonados no Município de 
Araguaína e dá  
outras providências. Autor: Flavio Gomes da Silva (Flavio 
Cabanhas). Projeto de Lei Nº120/021 – Declara de utilidade 
pública a Fundação Internacional  
Apostólica Árvore da Vida (Treelife) e dá outras providências. 
Autor: Ygor Sousa  
Cortez. Leitura em Plenário dos referidos projetos. Projetos para 
as Comissões: 
Mensagem de Veto Nº010/021 – Ao Autógrafo de Lei 
Nº3.229/2021. O referido Veto será encaminhado as Comissões 
competentes. Projetos para Votação:   
Projeto de Lei Nº077/021 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
os hospitais situados no  
âmbito do Município de Araguaína fixarem lista com a escala dos 
médicos plantonistas e dá outras providências. Autor: Marcos 
Antônio Duarte da Silva. É feito a leitura na íntegra do referido 
projeto. Leitura dos pareceres favoráveis das Comissões e do 
Jurídico da Casa. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado 
por Unanimidade. O vereador Flavio Gomes (Flavio Cabanhas) 
registra a presença do Sr. Gê. O Sr. Presidente registra a 
referida presença e o convida para a Tribuna de Honra. Projeto 
para Votação:   
Projeto de Decreto Legislativo Nº005/021 – Concede Título de 
Cidadão Araguainense  
ao Senhor Thiago Ribeiro Leal e dá outras providências. Autor: 
Enoque Neto Rocha  
de Souza. É feito a leitura na íntegra do referido projeto. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
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Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado 
Alcivan): Nº1871/021 e Nº1885/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Edimar Leandro da Conceição:   
Nº2029/021 e Nº2061/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque Neto):  
Nº1969/021 e Nº1978/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. O vereador Enoque Neto assume 
a Presidência da Mesa Diretora. Requerimentos do vereador 
Flavio Gomes da Silva (Flavio Cabanhas):  
Nº1980/021 e Nº1981/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Geraldo Francisco da Silva:  
Nº1646/021 e Nº2105/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Gideon da Silva Soares:  
Nº 1697/021 e Nº1699/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Luciano Félix Santana Sousa: Nº1883/021 e   
Nº2018/021. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Marcos Antônio 
Duarte: Nº2121/021 e Nº2122/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos da vereadora 
Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso):  
Nº1985/021 e Nº1986/021. Em discussão. A vereadora Maria 
José (Zezé Cardoso) fala sobre as suas proposituras e solicita o 
voto favorável dos vereadores. O vereador Edimar Leandro diz 
que não entendeu a solicitação de nº1986/021 que pede a 
instalação de redutores de velocidade, uma vez que, a ASTT 
retirou todos os redutores de velocidade da nossa cidade e por 
isso pede a autora que retire essa propositura. A vereadora 
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Maria José (Zezé Cardoso) informa que não irá retirar a referida 
propositura, pois pode apresentar a propositura que desejar. O 
vereador Ygor Cortez ressalta que há vários tipos de redutores 
de velocidades, como as faixas de pedestres, os radares, e as 
placas de trânsito e manifesta o seu apoio as proposituras 
apresentadas. O vereador Flavio Gomes (Flavio Cabanhas) 
ressalta que os Tachões foram retirados e que é preciso verificar 
com relação aos quebra-molas que estão sendo construídos 
pela ASTT. O vereador Edimar Leandro questiona a vereadora 
Maria José (Zezé Cardoso) qual seria o redutor de velocidade e 
não entende o porquê a autora ficou nervosa.  A vereadora Maria 
José (Zezé Cardoso) diz que não ficou nervosa em nenhum 
momento e que o tipo redutor será o melhor, de acordo com o 
estudo que será feito pela ASTT. O vereador Geraldo Silva 
parabeniza a vereadora Maria José (Zezé Cardoso) e diz não 
entender o posicionamento do vereador Edimar Leandro. O 
vereador Alcivan Rodrigues (Soldado Alcivan) diz que gostaria 
de parabenizar a vereadora Maria José (Zezé Cardoso) pela 
postura que sempre teve nesta Casa de Leis e pelo trabalho que 
vem realizando já no seu segundo mandato.  A vereadora Maria 
José (Zezé Cardoso) agradece pelo apoio e ressalta que caso 
seja alguma coisa pessoal que o vereador Edimar Leandro a 
procure. O vereador Marcos Duarte diz que é preciso respeitar o 
posicionamento de cada vereador e que como tem visto será 
mais um requerimento sem atendimento e solicita que coloque 
em votação as proposituras que estão sendo discutidas. O 
vereador Robert Delmondes diz que estão nesta Casa de Leis 
para representar o povo e que os requerimentos apresentados 
solicitando melhorias são para atender solicitações que são 
feitas pela população e não acredita que esses requerimentos 
sejam em vão. Em votação os requerimentos da vereadora 
Maria José (Zezé Cardoso). Aprovados por Unanimidade. 
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Requerimento do vereador Matheus Mariano de Sousa 
Nº2177/021. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. O vereador Robert Delmondes solicita a retirada 
da pauta das suas proposituras de Nº2060 e Nº2067. O Sr. 
Presidente retira as referidas proposituras a pedido do autor das 
mesmas. Requerimentos do vereador Thiago Costa Cunha:   
Nº1972/021 e Nº1973/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade.   
O vereador Gideon Soares ressalta que na próxima semana as 
sessões serão realizadas nos dias 28 e 29, terça e quarta-feira 
devido a um evento na segunda-feira onde todos os vereadores 
estarão presentes.  Requerimentos do vereador Wilson Lucimar 
Alves Carvalho: Nº2004/021 e Nº2024/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por unanimidade. Requerimentos do 
vereador Ygor Sousa Cortez: Nº2086/021 e  
Nº2087/021. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Moção de Pesar de autoria do vereador Geraldo 
Francisco da Silva:  
Nº495/021 – À Família do Reverendíssimo Padre Antônio 
Pereira da  
Silva. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Moção de Aplausos de autoria do vereador Thiago Costa Cunha 

Nº505/021 – A Sra. Adriana da Costa Aguiar, pelo trabalho  
exemplar prestado como Secretária de Estado da Educação, 
Juventude e Esporte. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Moções de Pesar de autoria do vereador Alcivan 
José Rodrigues: Nº507/021 – À Família do Sr. Eraldino Pereira 
da Conceição. Nº508/021 – À Família da Sra. Maria Solidade 
Viana da Silva. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Indicação de autoria do vereador Enoque Neto 
Rocha de Souza 

Nº136/021. Indicação de autoria do vereador Matheus Mariano 
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de Sousa  
Nº137/021. As Indicações serão encaminhadas a quem de 
direito. Tribuna: Com a palavra o vereador Geraldo Silva diz que 
gostaria de cobrar a Presidência da Câmara quanto a formação 
da comissão para acompanhar a situação da construção do novo 
Cemitério Público da nossa cidade e informa que estará 
procurando o Ministério Público para que o cemitério do Distrito 
de Novo Horizonte seja regularizado. O Sr. Presidente em 
exercício solicita que a Secretaria da Casa tome as devidas 
providências. Com a palavra o vereador Thiago Costa diz que foi 
procurado por um cidadão, relatando um fato onde o DEMUPE 
o proibiu de colocar uma tenda, onde o mesmo trabalha, o 
vereador diz que está parecendo que o DEMUPE está querendo 
marginalizar a nossa sociedade, uma vez que, dificulta ao 
máximo o trabalho da nossa população. O vereador Ygor Cortez 
sugere ao vereador Thiago Costa que procure o referido 
departamento e saiba sobre o que determina o Código de 
Postura do nosso município e como foi realmente o fato ocorrido. 
O vereador Robert Delmondes diz que recebeu um oficio do 
Ministério Público tratando sobre essa questão do Código de 
Postura e que ainda não analisou o referido documento, mas que 
é preciso pensar que a nossa população está buscando o seu 
sustento, contudo se o fiscal não cumprir a Lei pode ser 
penalizado. O vereador Edimar Leandro diz que essa Casa de 
Leis já passou da hora de olhar essa questão, pois são inúmeros 
casos relatados de abusos de conduta por parte dos Fiscais e a 
Câmara Municipal precisa ver a criação de uma Lei sobre essa 
questão. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente em 
exercício vereador Enoque Neto 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.  


