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         Ata da Sessão Extraordinária da Câmara 

Municipal de Araguaína, Estado do Tocantins. 

Sessão Extraordinária Sem Remuneração. Aos 

dezoito dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, 

às  onze horas e quarenta minutos, 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, Geraldo Francisco da Silva, Jorge Ferreira 

Carneiro, Luciano Félix Santana Sousa,  Maria José 

Cardoso Santos, 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 convida o vereador Enoque 

Neto para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a 

leitura do Salmo – 41. O secretário vereador Alcivan 

José Rodrigues (Soldado Alcivan) faz a leitura da ata 

da sessão anterior. Em discussão. Em votação. 

Aprovado por unanimidade. Ordem do Dia: Projeto de 

Lei Nº030/022 – Nomeia o Centro de Convenções de 
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Araguaína como “Centro de Convenções José 

Pereira Neto” e dá outras providências. Autor: 

Executivo Municipal. Em 2ª discussão. Em 2ª 

votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei 

Nº013/022 – Institui a Semana Municipal de 

Prevenção da Gravidez na Adolescência no âmbito 

do Município de Araguaína e dá outras providências. 

Autor: Wilson Lucimar Alves Carvalho. Em 2ª 

discussão. Em 2ª votação. Aprovado por 

Unanimidade. Projeto de Lei Nº61/022 – Declara de 

Utilidade Pública a Associação Instituto Desportivo 

Progresso no âmbito do município de Araguaína – 

TO. Autor: Enoque Neto Rocha de Souza. Em 2ª 

discussão. Em 2ª votação. Aprovado por 

Unanimidade. Tribuna: O vereador Alcivan Rodrigues 

fala sobre o número excessivo de “Pardais” que estão 

sendo instalados na nossa cidade e ressalta que irá 

visitar a ASTT para saber sobre essas instalações, 

pois não quer acreditar que isso está se tornando uma 

“indústria das multas” e que fique bem claro que não 

é contra as sinalizações no trânsito e contra o 

excesso com finalização especifica de arrecadação 
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financeira. O vereador Robert Delmondes manifesta 

seu apoio ao vereador Alcivan. O vereador Matheus 

Mariano diz que está tentando entender pois em 

algumas localidades não há necessidade de instalar 

semáforo e estão instalando em excesso. O vereador 

Alcivan Rodrigues diz que precisa é bom senso e que 

seja feito um estudo sobre essas instalações. O 

vereador Edimar Leandro precisa que o 

representante da ASTT venha a esta Casa de Leis 

prestar esclarecimentos sobre a situação do trânsito 

da nossa cidade. Com a palavra o vereador Geraldo 

Silva ressalta que mais uma vez, irá abordar o 

assunto do Transporte Público da nossa cidade, pois 

o mesmo não funciona e os ônibus que estão em 

funcionamento estão muito ruins e cobram uma tarifa 

muito cara e por isso solicita da Presidência da Casa 

que marque a data da sessão para discutirem sobre 

esse tema que é de fundamental importância e 

registra a presença da Sra. Cida. Com a palavra o 

vereador Jorge Carneiro (Sargento Jorge) diz que faz 

uso da palavra para solicitar do Executivo Municipal 

que fiscalize o Transporte Alternativo, pois não há 
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fiscalização sobre esse serviço e os Taxistas e Moto 

taxistas legalizados são fiscalizados a todo tempo e 

que essa fiscalização no Transporte Alternativo seja 

feita antes de ocorrer uma tragédia, pois não se sabe 

quem são as pessoas que estão realizando esse 

serviço. Com a palavra o vereador Robert Delmondes 

diz que mais uma vez, usa a Tribuna para falar sobre 

a situação da falta de um Cemitério Público na nossa 

cidade, sendo que no Cemitério Público São Lazaro 

não se pode realizar sepultamentos sem que se tenha 

jazigos de família, pois não há vagas no mesmo. 

Ressalta que a alegação do Poder Público é que há o 

problema do lençol freático da cidade para a 

construção de um novo cemitério público, mas 

ressalta que esteve pessoalmente no Cemitério 

Jardim das Paineiras num sepultamento, e viu que lá 

está minando agua, ou seja, para a inciativa privada 

não há impedimento quanto o lençol freático e para o 

cemitério público não pode? Destaca que é uma 

situação de emergência e a nossa população está 

sendo penalizada, essa Casa de Leis não pode 

simplesmente aceitar essa situação e solicita da 
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Presidência que possa agilizar algum procedimento 

para tentarem resolver essa situação. Com a palavra 

o vereador Thiago Costa diz que gostaria de solicitar 

do Executivo Municipal que possa cumprir com o 

compromisso das obras de pavimentação asfáltica no 

setor Nova Araguaína, uma vez que, o mesmo está 

intransitável, não há uma rua sequer do setor que 

esteja com pavimentação asfáltica. O vereador 

Edimar Leandro fala ao vereador Thiago Costa que 

estipule um prazo de dez dias para que as maquinas 

sejam colocadas no setor Nova Araguaína para que 

as obras possam começar e caso não sejam feitas 

que a Câmara Municipal realize uma Audiência 

Pública com a presença dos moradores do Setor 

Nova Araguaína cobrando do Executivo Municipal 

uma providência. O vereador Thiago Costa diz que 

dez dias é muito tempo e espera que nessa semana 

essa situação possa ser resolvida. O vereador Wilson 

Carvalho diz que é preciso também reconhecer o que 

o Sr. Prefeito Wagner Rodrigues vem realizando e 

não somente apontar defeitos, pois o mesmo assumiu 

tem pouco tempo e vem trabalhando para que os 
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problemas possam ser resolvidos. A vereadora Maria 

José Cardoso (Zezé Cardoso) diz que essa situação 

do Cemitério Público não é dessa administração é um 

problema antigo, mas tem fé que o Sr. Prefeito 

Wagner irá resolver essa situação. O vereador 

Geraldo Silva solicita da Presidência da Casa que 

nomeie um vereador para ocupar a vaga do vereador 

Enoque Neto na Comissão que está tratando da 

situação da construção do novo Cemitério Público da 

nossa cidade, uma vez que, o vereador Enoque Neto 

irá licenciar-se. O vereador Edimar Leandro se coloca 

à disposição para ocupar a vaga do vereador Enoque 

Neto na referida Comissão. O Sr. Presidente solicita 

da Secretaria da Casa que faça a nomeação do 

vereador Edimar Leandro. Nada mais havendo a 

tratar o Sr. Presidente agradece a presença de todos 

e declara encerrada esta Sessão Extraordinária Sem 

Remuneração. Para constar lavrou-se esta ata que 

depois de lida e aprovada será devidamente 

assinada.  

 


