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     Ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal 

de Araguaína, Estado do Tocantins. Aos dez 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, Jorge Ferreira 

Carneiro, Geraldo Francisco da Silva, 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 

Geraldo Silva para fazer a leitura da Bíblia. O 

vereador faz a leitura em Salmos 22. 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 Nº017/2022 – Gabinete da 

vereadora Paula Rodrigues Zerbini – Assunto: 

Utilização do Plenário da Câmara Municipal para 

reunião às 19h de sexta-feira do dia 13/05/2022. Os 
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vereadores Matheus Mariano, Gideon Soares, Ygor 

Cortez e Thiago Costa parabenizam o servidor desta 

Casa de Leis, o Sr. Welisney Teixeira, pela passagem 

do seu aniversário. O vereador Terciliano Gomes 

registra a presença do Pastor Emanuel Rodrigues e 

de sua esposa Sra. Rosirene Oliveira. Ordem do Dia:  

Requerimentos do vereador Ygor Sousa Cortez: 

Nº1203/022 e Nº1204/022. Em discussão. Em 

votação. Aprovados por Unanimidade. 

Requerimentos do vereador Wilson Lucimar Alves 

Carvalho: Nº1159/022, Nº1195/022, Nº1196/022 e 

Nº1197/022. Em discussão. Em votação. Aprovados 

por Unanimidade. O vereador Geraldo Silva assume 

a Presidência da Mesa Diretora. Requerimentos do 

vereador Thiago Costa Cunha: Nº1205/022, 

Nº1206/022, Nº1207/022 e Nº1208/022. Em 

discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 

O vereador Gideon Soares solicita ao Sr. Presidente 

em exercício a suspensão da sessão. A sessão é 

suspensa. Reaberto os trabalhos. O vereador Thiago 

Costa solicita alteração de pauta para a votação de 

sua moção. O Sr. Presidente em exercício coloca em 

votação a solicitação do vereador Thiago Costa. 

Sendo Aprovada por Unanimidade. Moção de 
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Aplausos de autoria do vereador Thiago Costa Cunha 

Nº277/022- ao Sr. Natan Andrade, atleta natural de 

Araguaína, por ser o primeiro tocantinense campeão 

de Jiu-Jitsu a conquistar esse título continental 

profissional na faixa marrom. Em discussão. O 

vereador Thiago Costa diz que é com muito orgulho 

que apresenta essa moção a esse amigo que é um 

homem de caráter e não podia deixar de enaltece-lo. 

Em votação. Aprovada por Unanimidade. O vereador 

Thiago Costa faz a entrega da moção ao seu 

homenageado. Requerimentos do vereador 

Terciliano Gomes Araújo: Nº1101/022, Nº1102/022, 

Nº1103/022, Nº1104/022 e Nº1155/022. Em 

discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 

Ofício Nº 079/2022 –Geraldo Francisco da Silva- 

Assunto: Liberação do Plenário dia 03/06/2022, a 

partir das 18:00h para o lançamento da Pré-

candidatura a Deputado Federal pelo MDB do Senhor 

José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha). 

Requerimentos do vereador Robert Delmondes 

Barbosa: Nº1150/022, Nº1151/022, Nº1152/022, 

Nº1153/022 e Nº1184/022. Em discussão. Em 

votação. Aprovados por Unanimidade. 

Requerimentos da vereadora Paula Rodrigues Zerbini 
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(Professora Paula Zerbini): Nº1200/022, Nº1201/022 

e Nº1202/022. Em discussão. Em votação. 

Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 

vereador Matheus Mariano de Sousa: Nº1029/022 e 

Nº1030/022. Em discussão. Em votação. Aprovados 

por Unanimidade. Requerimentos do vereador 

Marcos Antônio Duarte da Silva: Nº1168/022, 

Nº1169/022, Nº1170/022, Nº1171/022 e Nº1172/022. 

Em discussão. Em discussão. Em votação. 

Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 

vereador Luciano Félix Santana Sousa: Nº1185/022 e 

Nº1186/022. Em discussão. Em votação. Aprovados 

por Unanimidade. Requerimentos do vereador 

Gideon da Silva Soares: Nº1074/022, Nº1075/022 e 

Nº1076/022. Em discussão. Em votação. Aprovados 

por Unanimidade. Requerimentos do vereador 

Geraldo Francisco da Silva: Nº1133/022, Nº1160/022, 

Nº1178/022, Nº1212/022 e Nº1213/022. Em 

discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 

Requerimentos do vereador Edimar Leandro da 

Conceição: Nº1179/022, Nº1180/022 e Nº1181/022. 

Em discussão. Em votação. Aprovados por 

Unanimidade. O vereador Alcivan Rodrigues pede a 

retirada da pauta o seu requerimento Nº 1149/022 
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para reapresenta-lo na próxima sessão. O Sr. 

Presidente em exercício retira da pauta o 

requerimento a pedido do autor. Requerimentos do 

vereador Alcivan José Rodrigues: Nº1087/022, 

Nº1134/022, Nº1135/022 e Nº1165/022. Em 

discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 

Moção de Aplausos de autoria do vereador Matheus 

Mariano de Sousa Nº276/022- Aos profissionais da 

enfermagem do Estado do Tocantins pela realização 

de mais uma semana nacional da enfermagem. Em 

discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 

Moções de autoria do vereador Marcos Antônio 

Duarte da Silva: Nº209/022- De aplausos à Pastora 

Meiry Rezende, pelo dia das mães que é celebrado 

anualmente no segundo domingo do mês de maio. 

Nº210/022- De aplausos à Ana Paula Lopes, pelo dia 

das mães que é celebrado anualmente no segundo 

domingo do mês de maio. Nº211/022- De aplausos à 

Fátima Duarte, pelo dia das mães que é celebrado 

anualmente no segundo domingo do mês de maio. 

Nº233/022- De aplausos à Missionária Neucivan 

Pereira de Oliveira Gonçalves, pelo dia das mães que 

é celebrado anualmente no segundo domingo do mês 

de maio. Nº280/022- De Pesar pelo falecimento do 
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empresário José Martins Reis Neto. Em discussão. 

Em votação. Aprovados por Unanimidade. O 

vereador Edimar Leandro faz um requerimento verbal 

que é uma nota de pesar ao sanfoneiro da Barraria, 

Sr. Raimundo Alves do Nascimento (Raimundo 

Trukate) pelo seu falecimento. O Sr. Presidente em 

exercício, vereador Geraldo Silva informa ao vereador 

Edimar Leandro que seu pedido está registrado, no 

entanto para que seja encaminhada à família é 

necessário que o pedido seja materializado em forma 

de propositura. O vereador Jorge Carneiro (Sargento 

Jorge Carneiro) também diz que é com muito pesar 

que recebe essa notícia e ressalta que sua assessoria 

já está protocolando uma moção de pesar à família 

do Sr. Raimundo. Moções de Pesar de autoria do 

vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): 

Nº278/022- à família da Sra. Luzia Gomes de Araújo. 

Nº279/022- à família do jovem Wêsley Pereira de 

Lucena. Em discussão. Em votação. Aprovadas por 

Unanimidade. Ofício Nº001/2022- Gabinete do 

vereador Divino Júnior do Nascimento (Divino 

Bethânia Jr.) - Assunto: Justificativa de ausência na 

sessão do dia 10/05/2022. Indicação de autoria do 

vereador Ygor Sousa Cortez Nº058/022. Indicações 
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de autoria do vereador Wilson Lucimar Alves 

Carvalho: Nº059/022 e Nº060/022. Indicações de 

autoria do vereador Robert Delmondes Barbosa 

Nº055/022, Nº057/022 e Nº061/022. Indicação de 

autoria do vereador Gideon da Silva Soares 

Nº056/022. Indicação de autoria do vereador Geraldo 

Francisco da Silva Nº054/022. Indicações de autoria 

do vereador Edimar Leandro da Conceição: 

Nº064/022 e Nº065/022. Indicações de autoria do 

vereador Abraão de Araújo Pinto: Nº062/022 e 

Nº063/022. As indicações serão encaminhadas a 

quem de direito. O Sr. Presidente em exercício 

informa que o ex-senador Ataídes Oliveira está na 

Câmara para uma visita institucional e o mesmo está 

na sala da Presidência, em seguida convida o para 

compor a Mesa Diretora e solicita que os vereadores 

Robert Delmondes e Thiago Costa o recepcionem. 

Com a palavra o Sr. Ataídes Oliveira ex-senador do 

Estado do Tocantins cumprimenta a todos os 

presentes e diz que é um privilégio poder estar nessa 

Casa de Leis, onde tudo começa, onde tudo acontece 

e ressalta que considera o mandato de vereador mais 

importante para o Município, pois são os vereadores 

que estão no dia a dia com cada cidadão. O ex-
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senador diz que a política é um sacerdócio, que o 

político tem que servir e não ser servido e que o 

político que chega com o intuito de ser servido ficará 

pouco tempo na política. Ressalta que recentemente 

esteve nesta Casa de Leis e foi muito bem recebido e 

naquela ocasião falou que seria candidato a Governo 

do Estado, no entanto a Política é muito dinâmica, e 

analisando os possíveis candidatos ao Governo 

decidiu que não daria “murro em ponta de faca”, pois 

sendo contra o fundo partidário teria que gastar seus 

milhões, então recuou e agora o projeto é retornar ao 

Senado Federal, ressalta que é pré-candidato e pede 

apoio aos vereadores pois estes têm muita influência 

perante ao eleitor e diz ainda que quer lutar contra a 

corrupção e trazer recursos para o Estado do 

Tocantins, assim como fez quando foi Senador e 

conseguiu trazer 420 milhões de reais.  Com a palavra 

o vereador Jorge Carneiro (Sargento Jorge Carneiro) 

parabeniza o ex-senador e diz que na sua opinião foi 

o Senador mais técnico e comprometido com a 

verdade e deseja sucesso pois a sua com a sua 

eleição quem ganhará é o Tocantins e ressalta que 

deseja conversar com o ex-senador e se puder apoiá-

lo ficará muito feliz. O vereador Marcos Duarte deseja 
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boas-vindas ao ex-senador Ataídes e diz que é uma 

alegria muito grande para essa Câmara em poder 

recebe-lo para o diálogo. O vereador Edimar Leandro 

parabeniza o ex-senador Ataídes e diz que 

acompanhou, através da TV Senado, a luta do 

mesmo pelo Sistema “S”, deseja boa sorte nas 

eleições de 2022 e se coloca à disposição e ressalta 

que está aberto a ouvir as propostas do candidato. O 

ex-senador Ataídes ressalta que sobre o Sistema “S” 

o que ele queria era organiza-lo tendo em vista a 

importância do mesmo para o País. A vereadora 

Paula Zerbini diz que deseja muita sorte a 

candidatura do ex-senador, mas já tem compromisso 

com a também pré-candidata ao Senado, Professora 

Dorinha. O vereador Wilson Carvalho agradece a 

presença do ex-senador nesta Casa de Leis e diz que 

o cargo de Senador é um dos que mais tem 

atribuições e responsabilidades de acordo com a 

Constituição Federal, fala ainda ao ex-senador 

Ataídes que acompanhou o mandato do mesmo e que 

tem muita admiração pelo seu trabalho.  O vereador 

Gideon Soares agradece a presença do ex-senador 

Ataídes Oliveira e toda sua equipe e diz que o Sr. 

Ataídes mostrou o respeito que tem por essa Casa e 
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pelos vereadores e ressalta que o ex-senador prestou 

um importante trabalho, não só para o Tocantins, mas 

para o País. O vereador Edimar Leandro questiona ao 

ex-senador se este já tem candidato a Governador e 

pede que o ex-senador fale sobre uma Emenda 

Parlamentar que o mesmo encaminhou para cidade 

de Araguaína. O ex-senador Ataídes diz que está 

torcendo para o ex-prefeito Ronaldo Dimas lhe 

convidar, pois tem uma admiração pelo mesmo, no 

entanto já conversou com alguns pré-candidatos ao 

Governo e está aguardando e o que ele realmente 

está em busca é do apoio dos senhores vereadores. 

Em relação as Emendas ele assinou uma de 65 

milhões que precisava da assinatura de mais um 

Senador pois havia uma senadora que não quis 

assinar de forma alguma. O Sr. Presidente em 

exercício vereador Geraldo Silva agradece ao ex-

senador Ataídes pela presença e convida todos os 

vereadores para uma reunião com o ex-senador na 

sala da Presidência, após o término da sessão. O 

vereador Abraão de Araújo cumprimenta o ex-

senador Ataídes e o parabeniza pelo excelente 

trabalho e que talvez foi um dos melhores senadores 

da República e que apesar de não ter um grupo bem 
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organizado teve um número expressivo de votos nas 

eleições de 2018. Tribuna: com a palavra o vereador 

Ygor Cortez diz que é um prazer receber o ex-senador 

Ataídes e deseja boa sorte ao pré-candidato. O 

vereador Ygor diz que irá comentar sobre um 

requerimento de sua autoria que foi aprovado hoje 

que trata da construção de uma rotatória na Av. 

Filadélfia na entrada do DETRAN diz que hoje estará 

indo lá e também irá pessoalmente entregar o 

requerimento, pois entende que é de suma 

importância uma rotatória naquele local tendo em 

vista que é um trecho longo sem retorno.  Com a 

palavra o vereador Robert Delmondes diz que hoje 

usa a Tribuna para parabenizar o Sr. Prefeito Wagner 

Rodrigues e também o Presidente da ASTT por 

implantar uma Central 153 das chamadas gratuitas 

para a Guarda Municipal que atuará 24 horas, pois 

Araguaína está passando por uma onda de violência, 

com muitos homicídios e ressalta que é notório que a 

ausência de polícia na rua é grande, e diz ainda que 

não se vê o Governo do Estado agir, mas é 

necessário uma resposta urgente para essa 

criminalidade. O vereador Robert Delmondes também 

diz que gostaria de parabenizar o Deputado Elenil da 
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Penha pela realização de mais uma Copa da 

Integração, que nesse último final de semana ocorreu 

em Miranorte, onde foram feitas homenagens ao 

Deputado por ter destinado Emendas para o Estádio. 

O vereador fala ainda que é totalmente adepto a 

candidatura do ex-senador Ataídes e diz que gostaria 

de convida-lo para analisar as propostas do pré-

candidato Osires Damaso. O vereador Marcos Duarte 

fala sobre um Show do cantor Wesley Safadão que 

vai acontecer na AGROTINS, show esse que custará 

630 mil reais, ressalta que o Estado não tem saúde 

de qualidade, nem educação e o tráfego está quase 

impossível, e mesmo assim o Estado vai gastar tanto 

dinheiro em um show e diz que para piorar esse 

dinheiro virá de Emendas de Deputados os quais não 

irá citar os nomes por respeito. Em aparte o vereador 

Edimar Leandro pede ao vereador Marcos Duarte que 

cite os nomes dos Deputados que destinaram 

Emendas para este show e ressalta que o seu 

Deputado Elenil da Penha não faz parte dessa lista. 

O vereador Jorge Carneiro (Sargento Jorge carneiro) 

diz que quando um Deputado destina Emenda para 

um show é porque quer que o seu nome seja 

divulgado e em seguida faz a leitura da lista com os 
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nomes dos Deputados que destinaram emendas para 

o show. O vereador Robert Delmondes diz que 

destinar Emendas é um direito do Parlamentar, eles 

têm independência para encaminhar conforme a 

legalidade e em seguida faz a leitura da matéria sobre 

o show do cantor Wesley Safadão e ressalta que a 

programação também terá apresentações de artistas 

locais e que a AGROTINS é de uma magnitude para 

o Tocantins, por isso parabeniza os Deputados por 

esta ação. Com a palavra o vereador Wilson Carvalho 

diz que não entende porque o Governo não olha com 

carinho para o Hospital Regional de Araguaína, pois 

este está lotado de pessoas no corredor, ressalta que 

a saúde é um direito Constitucional, cultura é 

importante, mas onde fica a saúde. Com a palavra o 

vereador Abraão de Araújo diz que a cidade de 

Araguaína é importante para o Tocantins e para o 

Brasil e espera que nas eleições deste ano espera 

que nossa cidade eleja sete ou oito Deputados, mas 

que esses Deputados que forem eleitos, 

independente do Prefeito, mande Emendas 

Parlamentares para Araguaína e ressalta que até 

agora não recebeu nenhum relatório ou informativo 

no seu gabinete sobre Emendas para o município. O 
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vereador Edimar Leandro diz que o vereador que fez 

as críticas ao Governo que ele tenha um pouco mais 

de paciência, pois quando este estiver na Assembleia 

Legislativa vai ter oportunidade de debater os 

assuntos que pertencem ao Estado e que os 

vereadores têm que debater assuntos pertinentes ao 

município. O vereador Luciano Santana diz que é 

preciso atentar as prioridades, e diz ainda que foram 

eleitos para atender as pessoas mais necessitadas e 

não destinar Emendas Parlamentares para festa 

particular e que ele é contra investir em festa 

Agropecuária.  O vereador Ygor Cortez diz que a 

Câmara é a voz do povo então quando o vereador usa 

a palavra ele não tem que ficar limitado a debater os 

problemas da cidade. 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.  


