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         Ata da 6ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Araguaína, Estado do Tocantins. Aos 

vinte e três dias do mês de março de dois mil e vinte 

e dois, às nove horas, sob a presidência do vereador 

Gideon da Silva Soares, compareceram os seguintes 

vereadores: Alcivan José Rodrigues, Edimar Leandro 

da Conceição, Geraldo Francisco da Silva, Jarbas 

Abudd Sobrinho, Jorge Ferreira Carneiro, Luciano 

Félix Santana Sousa, Marcos Antônio Duarte da 

Silva, Matheus Mariano de Sousa, Paula Rodrigues 

Zerbini, 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 Matheus Mariano para fazer a leitura da 

Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo – 121. 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 Nº008 /2022 – Gabinete do 

vereador Abraão de Araújo Pinto – Assunto: 
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Justificativa de ausência na sessão do dia 23 de 

março de 2022. Ordem do Dia: O Sr. Presidente 

registra a presença do Ex-vereador Divino Bethânia 

Júnior. Requerimentos do vereador Wilson Lucimar 

Alves Carvalho: Nº434/022, Nº517/022, Nº631/022 e 

Nº632/022. Em discussão. O vereador Wilson 

Carvalho autor das proposituras destaca que as 

mesmas são muito importantes, contudo ressalta a de 

Nº631/022 e destaca que apresenta a mesma em 

decorrência do alto índice de agressões registradas 

contra as mulheres. Os vereadores Ygor Cortez e 

Paula Zerbini, parabenizam o vereador Wilson 

Carvalho pela apresentação das referidas 

proposituras e em especial a de Nº631/022. Em 

votação. Aprovados por Unanimidade. Ofício 

Nº014/2022 GAB/ VER. MARCOS DUARTE – Assunto: 
SOLICITAÇÃO DE SAÍDA DE COMISSÕES PERMANENTE 

(Comissão de Finanças e Orçamento). O Sr. Presidente 

solicita do Presidente da Comissão na qual o 

vereador Marcos Duarte solicita sua saída que 

encaminhe um oficio a Presidência da Casa para que 

a mesma indique um novo membro para compor a 
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referida Comissão. Requerimento do vereador Thiago 

Costa Cunha Nº706/022. Em discussão. Em votação. 

Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do 

vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº712/022, 

Nº713/022, Nº714/022, Nº715/022 e Nº716/022. Em 

discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 

Requerimentos do vereador Robert Delmondes 

Barbosa: Nº555/022, Nº556/022, Nº644/022, 

Nº645/022 e Nº646/022. Em discussão. Em votação. 

Aprovados por Unanimidade. Requerimentos da 

vereadora Paula Rodrigues Zerbini (Professora Paula 

Zerbini): Nº718/022 e Nº719/022. Em discussão. Em 

votação. Aprovados por Unanimidade. Oficio 

Nº004/2022 – Gabinete do vereador Enoque Neto 

Rocha de Souza – Assunto: Comunicado de ausência 

na sessão do dia 23/03/2022. Requerimentos do 

vereador Matheus Mariano de Sousa:  Nº742/022 e 

Nº743/022. Em discussão. Em votação. Aprovados 

por Unanimidade. Requerimento do vereador Marcos 

Antônio Duarte da Silva Nº731/022. Em discussão. O 

vereador Marcos Duarte ressalta que solicita a 

reforma e ampliação da UBS da Vila Aliança devido 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 

 

situação da estrutura física dessa Unidade de Saúde, 

visto que, tem verificado que há várias UBSs no nosso 

município que estão precisando de reforma e a da Vila 

Aliança precisa com urgência desse serviço. Em 

votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento 

do vereador Luciano Félix Santana Sousa Nº727/022. 

Em discussão. O vereador Marcos Duarte diz que 

aproveitando essa solicitação de revitalização de 

faixa de pedestre nas proximidades da Câmara 

Municipal, faz uma solicitação ao Poder Público para 

que as revitalizações das faixas de pedestre sejam 

feitas em toda a cidade e ressalta que gostaria de 

fazer outra solicitação verbal ao Executivo Municipal 

para que disponibilize policiamento nos dias de 

sessões parlamentares na Câmara Municipal e que 

esse policiamento seja feito pela Guarda Municipal da 

nossa cidade. O vereador Jorge Carneiro (Sargento 

Jorge) diz que discorda do vereador Marcos Duarte, 

pois no seu ponto de vista é mais importante que o 

Sr. Prefeito coloque a Guarda Municipal nos bairros 

da cidade. O vereador Luciano Santana diz que 

concorda com o vereador Jorge Carneiro (Sargento 
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Jorge) e ressalta que esta Casa de Leis deveria 

comprar um detector de metais e colocar um 

segurança na portaria da Câmara Municipal todos os 

dias. Em votação a propositura do vereador Luciano 

Santana. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos 

do vereador Jarbas Abudd Sobrinho (Jarbinha 

Abudd): Nº663/022, Nº664/022, Nº665/022, 

Nº666/022 e Nº667/022. Em discussão. Em votação. 

Aprovados por Unanimidade. O vereador Geraldo 

Silva, Vice-Presidente assume a Presidência da Mesa 

Diretora. Requerimento do vereador Jorge Ferreira 

Carneiro (Sargento Jorge Carneiro) Nº703/022. Em 

discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 

O vereador Terciliano Gomes registra as presenças 

do Sr. Marlon e do Sr. Elcimar Pessoa e que os 

mesmos sejam convidados para a Tribuna de Honra. 

O Sr. Presidente atende a referida solicitação. 

Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: 

Nº685/022, Nº686/022 e Nº687/022. Em discussão. 

Em votação. Aprovados por Unanimidade. 

Requerimento do vereador Geraldo Francisco da 

Silva Nº733/022. Em discussão. Em votação. 
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Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do 

vereador Edimar Leandro da Conceição: Nº607/022 e 

Nº707/022. Em discussão. Em votação. Aprovados 

por Unanimidade. Requerimentos do vereador 

Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): 

Nº484/022, Nº485/022, Nº486/022, Nº487/022 e 

Nº488/022. Em discussão. Em votação. Aprovados 

por Unanimidade. Moções de autoria do vereador 

Terciliano Gomes Araújo: Nº153/022 – De Pesar a 

Família do Sr. Wanderley Pereira Fragoso.    

Nº164/022 – De Aplausos à empresa CIA do Bordado 

pelos seus 11 anos de funcionamento.   Nº165/022 – 

De Aplausos à empresa Versão Contábil pelos seus 

14 anos de funcionamento. Nº166/022 – De Aplausos 

à empresa Construtora Souza pelos seus 17 anos de 

funcionamento. Nº167/022 – De Aplausos à empresa 

Farias Representações pelos seus 24 anos de 

funcionamento. Em discussão. Em votação. 

Aprovados por Unanimidade.  Tribuna: Com a palavra 

o vereador Robert Delmondes diz que usa a Tribuna 

para fazer referência a vinda do Sr. Presidente da 

república o Sr. Jair Messias Bolsonaro, diz que houve 
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uma frustação por parte das pessoas que o 

aguardavam, pois muito foi falado que seria feito e o 

que ocorreu foi uma visita as obras do aeroporto e da 

Via Lago, ou seja, percebeu frustação por parte até 

mesmo de alguns vereadores quando tentaram se 

aproximar do Sr. Presidente da República. Com a 

palavra a vereadora Paula Zerbini fala sobre o teor 

dos requerimentos da pauta de hoje, cerca de 95% 

deles são solicitações de melhorias na infraestrutura 

do nosso município, é preciso que todos atentem para 

as outras demandas da nossa cidade como a 

educação, saúde, esporte, a vereadora Paula Zerbini 

fala também da necessidade de se cumprir o 

Regimento Interno com relação as sessões 

itinerantes nos bairros. Com a palavra o vereador 

Marcos Duarte ressalta que em nenhum momento foi 

divulgado pela assessoria do Sr. Presidente Jair 

Messias Bolsonaro que o mesmo faria visitas na 

nossa cidade, ou que faria carreatas, o que ocorreu 

foi que divulgaram em grupos de redes sociais 

notícias que não eram verdades, ficaram divulgando 

coisas que em nenhum momento foi comunicado pela 
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assessoria do Sr. Presidente da República. Com 

relação ao que foi dito pela vereadora Paula Zerbini, 

sobre as proposituras que são apresentadas nas 

pautas, há uma grande solicitação de melhorias de 

infraestrutura devido ao tempo chuvoso que já se 

estende por vários meses, contudo não se pode dizer 

que só se tem proposituras dessa natureza, pois em 

todas as pautas das sessões há sim solicitações para 

outras áreas do nosso município, sem esquecer que 

a Câmara Municipal já realizou várias sessões para 

debaterem e buscarem soluções para as outras 

demandas com a presença de várias categorias. O 

vereador Jorge Carneiro (Sargento Jorge) ressalta a 

importância e o grande trabalho que a Policia Militar 

do nosso Estado realiza. Com a palavra o vereador 

Jarbas Abudd (Jarbinha Abudd) ressalta o grande 

evento que ocorreu na nossa cidade no dia de ontem 

que foi a vinda do Sr. Presidente da República o Sr. 

Jair Messias Bolsonaro e parabeniza todos da 

organizam do evento. Com relação a questão do 

esporte do nosso município, diz que é preciso que a 

administração através da Secretaria Municipal de 
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Esporte faça um “ranking” uma seletiva, a nível de 

Estado e município, para que se saiba ao certo os 

atletas que realmente representam a nossa cidade, 

pois há atletas, há pessoas, que acham que vestir um 

“Quimono” podem representar o nosso município, 

muitos usam isso para viajar e passear e não para 

representar o esporte da nossa cidade. Com a 

palavra o vereador Edimar Leandro diz que não ia 

falar nada sobre o evento, mas devido as falas que 

foram feitas, não conseguiu entender, pois 

vereadores não foram respeitados e não tiveram 

condições sequer de ter o acesso ao Sr. Presidente 

da República. Destaca que gostaria de solicitar da 

atual administração que olhe para os Assentamentos 

da nossa cidade, pois os moradores dos 

Assentamentos Brejão não estão conseguindo vir a 

Araguaína para pagar suas contas, comprar 

alimentos devido à situação que se encontra as 

estradas, ressalta que irá solicitar também ao 

Deputado Elenil da Penha que interceda junto ao Sr. 

Governador Wanderlei Barbosa que determine a 

AGEPE para que possa intervir nessa questão, as 
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estradas estão intransitáveis. Em aparte o vereador 

Jorge Carneiro (Sargento Jorge) diz ao vereador 

Edimar Leandro que o mesmo pode ter certeza que 

essas estradas serão arrumadas pois esse ano é ano 

de eleição e tudo se consegue em anos de eleição. 

Em aparte o vereador Luciano Santana diz que o Sr. 

Prefeito Wagner tem uma paixão grande pelos 

assentamentos, prova disso são as várias pontes que 

foram inauguradas nas estradas dos assentamentos 

e que sabe que ainda há muito para ser feito, mas que 

podem ter certeza que será feito. Com a palavra o 

vereador Alcivan Rodrigues (Soldado Alcivan) que 

passa o aparte ao vereador Terciliano Gomes que 

ressalta sobre o que foi dito pela vereadora Paula 

Zerbini, sobre 95% do teor das pautas serem apenas 

de solicitações de infraestrutura, diz que é preciso 

que seja visto que as proposituras das pautas são 

atendimentos que os vereadores fazem as 

solicitações que são feitas pela nossa população, 

assim como já tiveram pautas onde as proposituras 

apresentadas a maioria eram de solicitações para a 

área da educação, outras pautas para área da saúde, 
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ou seja, as solicitações são feitas de acordo com as 

demandas da nossa população. Explicações 

Pessoais: O vereador Robert Delmondes fala sobre o 

que foi dito pelo vereador Jarbas Abudd e diz que 

agora entende porque o esporte da nossa cidade não 

“vai pra frente” isso ocorre porque os atletas do nosso 

município não tem nenhum apoio por parte do Poder 

Público e pelo que ouviu do vereador Jarbas Abudd 

há atletas que não estão agindo de forma correta. O 

vereador Edimar Leandro diz que após ouvir a fala do 

vereador Jarbas Abudd entendeu que o esporte na 

nossa cidade não cresce, os atletas não conseguem 

apoio, porque não tem o respeito e o incentivo por 

parte do Poder Público.  A vereador Paula Zerbini fala 

sobre o seu comprometimento com a educação, pois 

é educadora há mais de vinte anos e isso lhe honra 

muito e que quando se referiu a pauta de hoje, é por 

ter vista que a maior parte das proposituras são 

solicitando melhorias de infraestrutura. O vereador 

Jorge Ferreira (Sargento Jorge) comunica que hoje 

na capital Brasília há uma caravana de Agentes 

Comunitários de Saúde e Agentes Comunitários de 
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Endemias para acompanharem a PEC que será 

votada com relação a valorização salarial dessa 

categoria e que eles precisam do apoio de todos e faz 

um apelo aos Deputados do nosso Estado que 

aprovem essa PEC que é para o reconhecimento 

dessa classe. O vereador Robert Delmondes solicita 

da Presidência da Mesa a gravação e a Ata dessa 

sessão. O Sr. Presidente em exercício deixa a 

referida solicitação autorizada. Nada mais havendo a 

tratar o Sr. Presidente em exercício vereador Geraldo 

Silva 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.  


