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     Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal 

de Araguaína, Estado do Tocantins. Aos três dias do 

mês de maio de dois mil e vinte e dois, 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, Divino Junior do 

Nascimento, Geraldo Francisco da Silva, Luciano 

Félix Santana Sousa, Marcos Antônio Duarte da 

Silva, Matheus Mariano de Sousa, Paula Rodrigues 

Zerbini, Robert Delmondes Barbosa, Thiago Costa 

Cunha, Wilson Lucimar Alves Carvalho e Ygor Sousa 

Cortez. Todos em número de quatorze. Havendo 

número legal o Sr. Presidente declara aberta esta 

sessão e faz a leitura da Bíblia em Salmos 23. 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 Nº011/2022 – Gabinete do 

vereador Jorge Ferreira Carneiro (Sargento Jorge 

Carneiro) – Assunto: Justificativa de ausência na 

sessão do dia 03 de maio de 2022. Oficio interno 

Nº16/2022 – Gabinete da vereadora Maria José 

Cardoso Santos (Zezé Cardoso) – Assunto: 
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Justificativa de ausência. Oficio Nº 679/2022 GAB 

SEMUS/SUPVISA/CCZ- Assunto: Solicitação de 

inclusão em pauta da apresentação do Plano de Ação 

para intensificação da Vigilância e Controle da 

Leishmaniose Visceral, 2022-2025.Ofício Nº 47/2022- 

Rosy Franca Silva Oliveira- Presidente do SINTET 

Regional de Araguaína- Assunto: Solicitação de 

espaço na Tribuna para esclarecimento referente a 

situação dos professores. O vereador Abraão de 

Araújo registra a presença do Sr. Antônio Luiz. O 

vereador Robert Delmondes cumprimenta a todos os 

presentes na pessoa do servidor da Casa Sr. 

Welisney e registra a presença da Sra. Karen Batista. 

Ordem do Dia: Projeto para 2ª Votação: Projeto de Lei 

Complementar N° 008/22- Altera o artigo 10 da Lei nº 

2.432, de 27de outubro de 2005, para adequação 

legislativa dos requisitos para progressão de nível do 

Magistério Público Municipal. Autor: Executivo 

Municipal. Em 2ª discussão. Em 2ª Votação. 

Aprovado por Unanimidade. O vereador Luciano 

Santana diz que gostaria de dar uma resposta sobre 

um tema que foi debatido na sessão do dia de ontem, 

sobre vídeos e áudios que estão circulando sobre 

maus atendimentos no Pronto Atendimento Infantil 
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(PAI), pois a Sra. Secretária Municipal de Saúde 

entrou em contato com ele e informou que cobrou do 

ISAC uma explicação e até mesmo uma punição dos 

servidores, haja visto que lá é um Pronto atendimento 

e os profissionais trabalham em plantões, pois o 

funcionamento é 24 horas e o usuário não pode ficar 

esperando. O vereador Luciano Santana aproveita 

para parabenizar o vereador Divino Bethânia Júnior 

por dar notoriedade a este fato. O vereador Geraldo 

Silva assume a Presidência da Mesa Diretora. O 

vereador Gideon Soares diz que na data de ontem 

esteve na Secretaria de Saúde e a Sra. Ana Paula lhe 

disse que iria apurar os fatos dessa denúncia e 

posteriormente daria uma resposta ao vereador 

Divino Bethânia Júnior. Apresentação: Plano de 

Ação para intensificação da Vigilância e Controle da 

Leishmaniose Visceral. Secretaria Municipal de 

Saúde. O Sr. Presidente em exercício, vereador 

Geraldo Silva, convida a Sra. Ketren Carvalho- 

Médica Veterinária e responsável pelo Programa 

Municipal da Leishmaniose, que fará a apresentação. 

Com a palavra a Sra. Ketren Carvalho agradece pela 

oportunidade de estar aqui para apresentar este 

Plano e informa que o mesmo já foi encaminhado 
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para o Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de 

Saúde e Conselho Municipal de Saúde e agora 

vieram a esta Casa para apresentar e responder a 

possíveis questionamentos. A Sra. Ketren informa 

que este Plano contempla 2022 a 2025, e ressalta que 

Araguaína hoje a nível Nacional encontra-se em 11º 

lugar em termos de incidência de casos de 

Leishmaniose e que em 2008 o Município esteve em 

2º lugar, sendo assim de lá para cá houve uma 

redução de 94% dos casos, portanto uma curva 

decrescente. No entanto a Sra. Ketren chama 

atenção para a Vigilância Canina, pois tem-se uma 

curva crescente de casos caninos, e a Secretaria tem 

ido em busca de diagnósticos, fazendo exames e o 

resultado é que em relação a situação epidemiológica 

os casos humanos tem reduzido e os casos caninos 

tem aumentado, e os casos caninos precedem os 

casos humanos, daí o Plano está contemplando a 

inserção de uma ferramenta que é a coleira. A Sra. 

Ketren ressalta que este Plano de Ação é um 

instrumento que consolida as principais linhas de 

ação para fortalecer a vigilância e o controle das 

leishmanioses no município e o mesmo foi elaborado 

a partir das orientações e diretrizes publicadas pelo 
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Ministério da Saúde (MS). Este Plano vai apresentar 

os indicadores para avaliar o progresso e os 

indicadores epidemiológicos e operacionais para 

monitorar a doença e os avanços na qualidade dos 

serviços prestados e das informações disponíveis. 

Ressalta ainda que o objetivo geral é o fortalecimento 

das ações de vigilância e controle da Leishmaniose 

Visceral com foco na redução da morbidade e da 

mortalidade. A Sra. Ketren cita ainda os componentes 

do Programa Nacional de Vigilância e Controle da 

Leishmaniose Visceral, que são eles: Vetor (mosquito 

palha); Reservatório (cão) e o homem e aliado a isso 

tem-se as variáveis Ambientais, Sociais e 

Econômicas. Ressalta que Leishmaniose Visceral 

não há transmissão de pessoas doentes, vetor, e 

pessoas sadias, tem que passar pelo reservatório, ou 

seja, tem que ter um cão doente, infectado. O 

Vereador Robert Delmondes questiona o que a 

Secretaria de Saúde tem feito em conjunto com a 

Secretaria de Infraestrutura para tratar da questão 

dos inúmeros lotes baldios, cheios de lixo e mato, 

tendo em vista que esses lotes são ambientes 

propícios para proliferação dos insetos causadores da 

Leishmaniose. A Sra. Ketren reponde que há sim uma 
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parceria com as outras Secretarias no combate da 

LV. A vereadora Paula Zerbini questiona se há uma 

parceria da Secretaria de Saúde com a Litucera em 

relação a coleta do lixo orgânico. A Sra. Ketren 

informa que a Secretaria tem ações voltadas para a 

Educação e Saúde e que precisam da integração com 

outras Secretarias. A Sra. Ketren fala sobre a 

Estratificação de Risco das Áreas de Trabalho Local 

(ATL´s), que são grupos de Bairros nos quais foram 

avaliados a situação epidemiológica de cada um, e 

classificados o risco alto, intenso e muito intenso para 

a implementação das ações de combate a LV. 

Ressalta que o município de Araguaína foi dividido 

nesses grupos de Bairros e teve-se as ATL´s 4, 6 e 8, 

o que corresponde a 17% dos Bairros  do Município, 

os quais terão prioridade no encoleiramento de cães. 

O vereador Geraldo Silva questiona sobre a retirada 

da “carrocinha” que capturava os animais em situação 

de rua. A Sra. Ketren informa que segundo a 

legislação atual, o CCZ só pode receber animais 

doentes, pois em um passado recente as pessoas 

deixavam animais saudáveis no órgão, no entanto 

hoje em dia é proibido a eutanásia em animais sadios, 

sendo assim a “carrocinha” ainda atua, mas apenas 
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na captura de animais doentes ou com suspeita de 

Leishmaniose. Continuando a apresentação a Sra. 

Ketren fala sobre o inquérito sorológico Censitário/ 

Encoleiramento e sobre o Inquérito sorológico 

Amostral, este último é a coleta de sangue em áreas 

que não são contemplados pela coleira para que seja 

feita uma avaliação de risco de transmissão com o 

intuito de saber a situação de casos caninos nessas 

regiões. A Sra. Ketren informa ainda que os donos de 

cães têm direito a fazer dois tipos de exames em seus 

animais, que são eles: Teste rápido, que é realizado 

no CCZ, os que testam positivos vão para o 

laboratório do Estado para fazer o exame 

confirmatório (Elisa), caso os dois exames dêem 

positivos, recomendado pelo Ministério da Saúde o 

procedimento a ser adotado é a Eutanásia, já que não 

há ainda a cura parasitária. O vereador Robert 

Delmondes parabeniza a Sra. Ketren pela 

apresentação e diz que seria importante que outras 

Secretarias tivessem essa disponibidade de estarem 

fazendo apresetações desse tipo. Com a palavra o 

vereador Divino Bethânia Júnior cumprimenta a toda 

equipe técnica do CCZ que se encontra no Plenário e 

pergunta a Sra. Ketren o que cada vereador pode 
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fazer para ajudar o trabalho no CCZ. O vereador 

Marcos Duarte assume a Presidência da Mesa 

Diretora. A Sra. Ketren explica que há 

questionamentos sobre o porquê de algumas áreas 

serem contempladas pelo encoleiramento, por 

exemplo, e outras não, por isso trouxeram a essa 

Casa o Plano de Ações que explica sobre a 

estratificações epidemiológicas, sendo assim o CCZ 

precisa dessa parceria e apoio dos vereadores para o 

entendimento e para expor que foram feito cálculos 

estatísticos  e seguriam diretrizes que foram 

recomendadas pelo Ministério da Saúde e não 

basearam-se em “achismos” para as áreas que 

receberão as coleiras. Com a palavra o vereador 

Geraldo Silva parabeniza toda equipe do CCZ por 

essa apresentação e ressalta que já foi Agente de 

Saúde e sabe o quanto a Leishmaniose assola a 

população, e aproveita para cumprimentar a 

Profesora da UFNT, a Sra. Roselba, mãe do servidor 

desta Casa, o Sr. Diego Leão. Com a palavra o 

vereador Robert Delmondes pergunta a  Sra. Ketren 

como está o trato dos donos de animais que testam 

positivos para os entregarem ao CCZ. O vereador 

Geraldo Silva reassume a Presidência da Mesa 
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Diretora. A Sra. Ketren informa que há um tratamento 

que ameniza os sintomas dos animais, no entanto 

eles continuam infectados, porém existe um protocolo 

que precisa ser seguido a risca por quem quer ficar 

com o animal infectado. O vereador Thiago Costa 

parabeniza a Sra. Ketren e toda equipe do CCZ pelo 

importante trabalho que vêem realizando. A Sra. 

Ketren agradece a todos pela atenção e se coloca à 

disposição. O vereador Terciliano Gomes Araújo 

chega à Sessão e registra sua presença passando a 

sessão ter o quórum de quinze. Dando continuidade 

à Ordem do Dia o vereador Abraão de Araújo solicita 

alteração de pauta para a votação dos seus 

requerimentos e em seguida a sua saída do Plenário. 

O Sr. Presidente, em exercício, coloca em votação as 

solicitações feitas pelo vereador Abraão de Araújo. 

Sendo aprovadas por Unanimidade. Requerimentos 

do vereador Abraão de Araújo Pinto: Nº1093/022, 

Nº1094/022, Nº1095/022, Nº1096/022, Nº1097/022, 

Nº1088/022, Nº1089/022, Nº1090/022, Nº1091/022 e 

Nº1092/022. Em discussão. Em votação. Aprovados 

por Unanimidade. Requerimentos do vereador Ygor 

Sousa Cortez Nº1124/022, Nº1161/022, Nº1162/022, 

Nº1163/022 e Nº1164/022. Em discussão. Em 
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votação. Aprovados por Unanimidade. 

Requerimentos do vereador Wilson Lucimar Alves 

Carvalho: Nº1053/022 e Nº1122/022. Em discussão. 

Em votação. Aprovados por Unanimidade. 

Requerimentos do vereador Thiago Costa Cunha: 

Nº1131/022, e Nº1132/022. Em discussão. Em 

votação. Aprovados por Unanimidade. 

Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: 

Nº1018/022, Nº1019/022, Nº1020/022, Nº1105/022 e 

Nº1100/022. Em discussão. Em votação. Aprovados 

por Unanimidade. Requerimentos do vereador Robert 

Delmondes Barbosa: Nº799/022 e Nº1058/022. Em 

discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 

Requerimentos da vereadora Paula Rodrigues Zerbini 

(Professora Paula Zerbini): Nº1108/022 e 

Nº1121/022. Em discussão. Em votação. Aprovados 

por Unanimidade. Requerimentos do vereador 

Matheus Mariano de Sousa: Nº1026/022 e 

Nº1027/022. Em discussão. Em votação. Aprovados 

por Unanimidade. Requerimento do vereador Marcos 

Antônio Duarte da Silva Nº1119/022. Em discussão. 

Em discussão. Em votação. Aprovado por 

Unanimidade. Requerimentos do vereador Luciano 

Félix Santana Sousa: Nº956/022 e Nº957/022. Em 
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discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 

Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: 

Nº1071/022, Nº1072/022 e Nº1073/022. Em 

discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 

Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da 

Silva: Nº1116/022, Nº1117/022 e Nº1118/022. Em 

discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 

Requerimento do vereador Edimar Leandro da 

Conceição Nº1115/022. Em discussão. Em votação. 

Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do 

vereador Alcivan José Rodrigues: Nº1081/022, 

Nº1082/022, Nº1083/022, Nº1084/022, Nº1085/022, 

Nº1013/022, Nº1055/022, Nº1056/022, Nº1057/022 e 

Nº1086/022. Em discussão. Em votação. Aprovados 

por Unanimidade. Moções de Aplausos de autoria do 

vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº 226/022- à 

empresa Nortesys Desenvolvimento de Sistema 

pelos seus 10 anos de funcionamento. Nº 227/022- à 

empresa Auto Diesel Distribuidora pelos seus 13 anos 

de funcionamento. Nº 228/022- à empresa Foto Júnior 

Digital pelos seus 15 anos de funcionamento. Nº 

242/022- à empresa AREZZO pelos seus 31 anos de 

funcionamento. Nº 243/022- à empresa JR 

Hidrelétrica pelos seus 11 anos de funcionamento. 
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Em discussão. Em votação. Aprovados por 

Unanimidade. Tribuna: Com a palavra o vereador 

Thiago Costa diz que usa a Tribuna hoje para 

agradecer, pois por muitas vezes usou-a para 

reclamar, mas hoje veio agradecer pois o Sr. Prefeito 

falou que mandaria o maquinário para o Setor Nova 

Araguaína e realmente as máquinas estão lá no seu 

Setor trabalhando e ressalta que no domingo teve a 

grata satisfação de receber no  Nova Araguaína o Sr. 

Presidente Gideon Soares e o Sr. Prefeito Wagner 

Rodrigues que anunciou que algumas ruas daquele 

setor foram contempladas com uma Emenda 

Estadual do Sr. Governador e que o dinheiro já está 

indo para conta da Prefeitura,  o vereador Thiago 

Costa diz que está feliz pois recebeu essa missão de 

brigar pelo seu setor e que como falou no seu primeiro 

dia de mandato sempre que for atendido usará a 

Tribuna para agradecer e honrar quem fez. Com a 

palavra o vereador Robert Delmondes cumprimenta o 

Sr. Alibabá e o seu assessor Sr. João Pedro com 

quem esteve ontem na cidade de Paraíso- TO, 

acompanhando o encontro regional do seu partido 

PSC, onde foi lançado a pré-candidatura a Governo 

do Estado do então Deputado Federal Osires 
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Damaso e ressalta que nesse encontro, prefeitos de 

várias cidades declararam apoio a candidatura do 

Deputado Osires Damaso e diz ainda que ele, 

vereador Robert Delmondes, apoia totalmente o Pré-

candidato Osires Damaso. Em aparte o vereador 

Edimar Leandro parabeniza o vereador Robert 

Delmondes pelo apoio ao pré-candidato Osires 

Damaso e pede que o vereador Robert convide o 

Deputado Federal para vir a esta Casa de Leis para 

apresentar as propostas de Governo ao povo de 

Araguaína, pois até o presente momento nenhum pré-

candidato a Governador do Estado esteve nesta 

Casa. O vereador Marcos Duarte diz que conversou 

com o Sr. Presidente Gideon Soares para que 

convide o Sr. Ronaldo Dimas, que é seu pré-

candidato a Governador do Estado, para que ele 

venha a esta Casa de Leis, se possível dia 1º de junho 

e que nessa oportunidade ele, vereador Marcos 

Duarte, pudesse entregar o Título de Cidadão 

Araguainense de sua autoria ao Sr. Ronaldo Dimas e 

que o mesmo aproveitasse para conversar com os 

vereadores. O vereador Ygor Cortez ressalta que de 

fato nenhum pré-candidato a Governador do Estado 

veio ao Plenário para debater e discutir ideias. Com a 
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palavra a vereadora Paula Zerbini que inicia sua fala 

citando uma frase de Isaac Newton que diz “O que 

sabemos é uma gota e o que ignoramos é um 

Oceano”, a vereadora ressalta que não debate 

pessoas e sim projetos, ela parabeniza o Sr. 

Governador Wanderlei Barbosa pela posse dos 115 

cadastros de reserva do Sócio Educativo. A 

vereadora também parabeniza o Secretário de 

Infraestrutura do Município, Sr. Frederico Prado pelo 

atendimento ao Residencial Camargo pois as 

máquinas estão lá trabalhando. Parabeniza também 

o Dr. Maurício pela resolução dos problemas da 

estrada da Jacubinha. A vereadora cita ainda temas 

que foram debatidos na sessão, como por exemplo, 

radares escondidos, banheiros químicos, coleta de 

materiais recicláveis, Planos de Cargos e Carreira e o 

trânsito da cidade. A vereadora finaliza sua fala 

citando uma frase de Charles Chaplin “A persistência 

é o caminho do êxito”. Com a palavra o vereador 

Robert Delmondes diz que a vereadora Paula Zerbini 

tem uma compreensão clara da governabilidade, ou 

seja, o papel de cada Casa, e diz que é de grande 

importância a posse do cadastro de reserva do Sócio 

Educativo e que tem acompanhado a luta do 
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Deputado Elenil da Penha desde 2014 nesse sentido, 

o vereador fala ainda sobre os problemas na saúde 

do Município citando a empresa ISAC, que segundo 

ele não está prestando um serviço de qualidade. O 

vereador Matheus Mariano diz que nem tudo está tão 

ruim, pois tem recebido elogios sobre o atendimento 

na UPA que está mais rápido desde a inauguração do 

Pronto Atendimento Infantil (PAI). Com a palavra o 

vereador Marcos Duarte diz que como esta é a última 

sessão da semana e domingo próximo comemora-se 

o Dia das Mães gostaria de parabenizar todas as 

mães em especial sua mãe, sua esposa todas as 

mães colaboradoras da Casa e cita o versículo bíblico 

que diz “Honra teu pai e tua mãe para que seus dias 

se prolongue na terra”. 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.  


