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     Ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins. Aos dezesseis 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, Geraldo Francisco da Silva,  Jorge 

Ferreira Carneiro, Luciano Félix Santana Sousa, Marcos 

Antônio Duarte da Silva, Maria José Cardoso Santos, 

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 dezesseis. 

Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta 

esta sessão e convida o vereador Robert Delmondes 

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

Salmos - 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: Ofício Nº 

002/2022- Gabinete do vereador Divino Júnior do 

Nascimento (Divino Bethânia Jr.) – Assunto: Justificativa 

de ausência na sessão do dia 16/05/2022. Ofício Nº 

004/2022 – Associação das Pessoas com Deficiência de 

Araguaína (ADA) – Assunto: Solicitação de apoio para a 
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realização da IV Semana PCD. O vereador Alcivan 

Rodrigues (Soldado Alcivan) registra a presença dos 

Agentes da Guarda Municipal e sugere à Presidência 

desta Casa de Leis que veja com a ASTT a possibilidade 

de disponibilização de uma vaga de estacionamento 

para viaturas da força de segurança nas proximidades 

da Câmara. O Sr. Presidente parabeniza os Garis pois 

hoje, dia 16 de maio comemora-se o dia do Gari. Ordem 

do Dia: Projetos Para Leitura: Projeto de Lei nº 067/22 – 

Autora: Paula Rodrigues Zerbini (Professora Paula 

Zerbini). Projeto de Lei nº 068/22 - Autora: Paula 

Rodrigues Zerbini (Professora Paula Zerbini). Projeto de 

Lei nº 069/22 – Autor: Geraldo Francisco da Silva 

(Geraldo Silva). Projeto de Lei nº 070/22 – Autor: Alcivan 

José Rodrigues (Soldado Alcivan). Projeto de Lei nº 

071/22 – Autora: Paula Rodrigues Zerbini (Professora 

Paula Zerbini). Projeto de Lei nº 072/22 –Autor: Marcos 

Antônio Duarte da Silva (Marcos Duarte). Projeto de Lei 

nº 073/22 –Autor: Abraão de Araújo Pinto. Projeto de Lei 

nº 074/22 – Autor: Geraldo Francisco da Silva (Geraldo 

Silva). Parecer jurídico n°104/22 – Referente ao 

requerimento n° 974/22 - instalação de Comissão 

Especial de Inquérito para esclarecimentos da BRK 

Ambiental sobre a contaminação do abastecimento de 

água no Município de Araguaína. De Autoria do Ilustre 

Vereador Ygor Sousa Cortez. Projetos Para Comissões: 
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Projeto de Lei Complementar nº 013/22 – Dispõe sobre 

a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência, institui o Fundo Municipal dos Direitos 

da Pessoa com Deficiência, revoga a Lei n° 2350, de 18 

de abril de 2005, e dá outras providências. Autor: 

Executivo Municipal. Projeto de Lei nº 027/22 – 

Acrescenta dispositivos à Lei n° 2.249, de 17 de junho 

de 2004, que dispõe sobre a instituição da Fundação 

Museu e Arquivo Histórico de Araguaína. Autor: Geraldo 

Francisco da Silva.  Projeto de Decreto Legislativo nº 

010/22 – Concede Título de Cidadão Araguainense ao 

Senhor Carlos Murad e dá outras providências. Autor: 

Abraão de Araújo Pinto. Projeto de Decreto Legislativo 

nº 011/22 – Concede Título de Cidadão Araguainense 

ao Senhor Francisco de Araújo Júnior e dá outras 

providências. Autor: Ygor Sousa Cortez. Os referidos 

Projetos serão encaminhados às Comissões 

competentes. Requerimentos de autoria do vereador 

Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº 1149/22, 

Nº 1166/22, Nº 1173/22, Nº 1174/22 e Nº 1175/22. Em 

discussão. O vereador Alcivan ressalta a importância 

dos seus requerimentos e enfatiza o de nº 1149/022 que 

solicita do Sr. Prefeito um estudo de viabilidade técnica 

para a majoração do Percentual da Gratificação de 

Risco de Vida da Guarda Municipal de Araguaína, pois 

há uma discrepância entre os salários da Guarda 
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Municipal de Araguaína e Palmas, enfatiza que 

Araguaína está entre uma das cidades mais violentas da 

Região Norte e é necessário que seja valorizada a vida 

dos agentes da força de segurança. Os vereadores 

Geraldo Silva, Wilson Carvalho e Terciliano Gomes 

parabenizam o vereador Alcivan Rodrigues pela 

apresentação de importantes proposituras e manifestam 

voto favoráveis. Em Votação. Aprovados por 

Unanimidade. Requerimentos de autoria do vereador 

Edimar Leandro da Conceição: Nº 1182/22, Nº 1183/22 

e Nº 1255/22. Em discussão. Em Votação. Aprovados 

por Unanimidade. Requerimentos de autoria do 

vereador Geraldo Francisco da Silva: Nº 1214/22, Nº 

1220/22, Nº 1221/22, Nº 1222/22 e Nº 1223/22. Em 

discussão. Em Votação. Aprovados por Unanimidade. A 

vereadora Maria José (Zezé Cardoso) assume a 

Presidência da Mesa Diretora. O vereador Thiago Costa 

solicita alteração de pauta para votação de sua moção. 

A Sra. Presidente em exercício coloca em votação a 

solicitação feita pelo vereador Thiago Costa. Sendo 

aprovada por Unanimidade. Moção de Aplausos de 

Autoria do vereador Thiago Costa Cunha Nº 284/22 – ao 

Sr. Hercules Cantor, jovem cantor e musico, que nos 

últimos meses vem se destacando na cultura musical, a 

nível municipal e estadual. Em discussão. O vereador 

Thiago Costa parabeniza o jovem Hercules e diz que é 
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uma felicidade poder homenageá-lo. Em votação. 

Aprovada por unanimidade. O vereador Thiago Costa 

entrega uma cópia da moção ao seu homenageado. 

Requerimentos de autoria do vereador Gideon da Silva 

Soares: Nº 1098/22, Nº 1111/22 e Nº 1136/22. Em 

discussão. Em Votação. Aprovados por Unanimidade. 

Requerimento de autoria do vereador Jorge Ferreira 

Carneiro (Sargento Jorge Carneiro) Nº 1239/22. Em 

discussão. Em Votação. Aprovado por Unanimidade. 

Requerimentos de autoria do vereador Luciano Félix 

Santana Sousa: Nº 1218/22 e Nº 1219/22. Em 

discussão. Em Votação. Aprovados por Unanimidade. O 

vereador Gideon Soares reassume a Presidência da 

Mesa Diretora. Requerimento de autoria do vereador 

Marcos Antônio Duarte da Silva Nº 1167/22. Em 

discussão. Em Votação. Aprovado por Unanimidade.  

Requerimentos de autoria da vereadora Maria José 

Cardoso Santos (Zezé Cardoso): Nº 1059/22, Nº 

1060/22, Nº 1061/22, Nº 1062/22 e Nº 1063/22. Em 

discussão. Em Votação. Aprovados por Unanimidade.  

Requerimentos de autoria do vereador Matheus Mariano 

de Sousa: Nº 1031/22 e Nº 1032/22. Em discussão. Em 

Votação. Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos 

de autoria da vereadora Paula Rodrigues Zerbini 

(Professora Paula Zerbini): Nº 1259/22 e Nº 1260/22. Em 

discussão. Em Votação. Aprovados por Unanimidade.  
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Requerimento de autoria do vereador Robert 

Delmondes Barbosa Nº 1237/22. Em discussão. Em 

Votação. Aprovado por Unanimidade.  Requerimentos 

de autoria do vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº 

1156/22, Nº 1157/22, Nº 1245/22, Nº 1246/22 e Nº 

1247/22. Em discussão. Em Votação. Aprovados por 

Unanimidade.  Requerimentos de autoria do vereador 

Thiago Costa Cunha: Nº 1250/22, Nº 1251/22 e Nº 

1252/22. Em discussão. Em Votação. Aprovados por 

Unanimidade.  Requerimentos de autoria do vereador 

Wilson Lucimar Alves Carvalho: Nº 1194/22, Nº 1158/22, 

Nº 1198/22 e Nº 1199/22. Em discussão. Em Votação. 

Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos de autoria 

do vereador Ygor Sousa Cortez: Nº 1227/22 e Nº 

1228/22. Em discussão. Em Votação. Aprovados por 

Unanimidade.  Moção de Pesar de Autoria do vereador 

Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) Nº 289/22 – à 

família do CB PM RR Antônio Oliveira da Silveira. Em 

discussão. Em Votação. Aprovada por Unanimidade. 

Moção de Pesar de Autoria do vereador Jorge Ferreira 

Carneiro (Sargento Jorge Carneiro) Nº 283/22 – à família 

do Sr. Raimundo Trukate. Em discussão. Em Votação. 

Aprovada por Unanimidade. O vereador Marcos Duarte 

pede a retirada da pauta da sua Moção Nº 281/22. O Sr. 

Presidente retira da pauta a referida moção a pedido do 

autor. Moções de Aplausos de Autoria do vereador 
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Terciliano Gomes Araújo: Nº 257/22 –  à empresa 

Toledo Fibra pelos seus 15 anos de funcionamento. Nº 

258/22 – à empresa Lojas Nosso Lar pelos seus 27 anos 

de funcionamento. Nº 259/22 – à empresa Torneadora 

Santana pelos seus 31 anos de funcionamento. Nº 

260/22 – à empresa Auto Posto Ipanema LTDA pelos 

seus 32 anos de funcionamento.   Nº 272/22 – à empresa 

Agrofértil pelos seus 16 anos de funcionamento. Em 

discussão. Em Votação. Aprovadas por Unanimidade. 

Moção de Aplausos de Autoria do vereador Ygor Sousa 

Cortez Nº 290/22 - ao Sr. Wagner Borges, Presidente do 

Sindicato Rural de Araguaína – SRA, pelo trabalho 

realizado na entidade. Em discussão. Em votação. 

Aprovada por unanimidade. Moção de Pesar de autoria 

do vereador Gideon da Silva Soares Nº 293/022- à 

família da Sra. Celia Lucia Lazzarotti Reis. Em 

discussão. O vereador Gideon diz que é uma tristeza 

apresentar essa moção, pois lamenta muito a morte da 

Sra. Celia uma pessoa que contribuiu para cidade de 

Araguaína e que também era mãe da servidora desta 

Casa, Sra. Christianne e sogra do Dr. Agmon. Os 

vereadores Matheus Mariano e Terciliano Gomes, 

também expressam profundo pesar pelo falecimento da 

mãe da servidora Sra. Christianne e pedem para 

subscreverem a moção. O vereador Gideon Soares 

autoriza a subscrição. Em votação a Moção de Pesar. 
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Aprovada por Unanimidade. O Sr. Presidente diz que 

com enorme pesar também recebe a notícia do 

falecimento do Sr. Roso. Indicações de autoria do 

vereador Geraldo Francisco da Silva: Nº 066/22 e Nº 

067/22. Indicação de autoria do vereador Marcos 

Antônio Duarte da Silva Nº 051/22. As indicações serão 

encaminhadas a quem de direito. O vereador Terciliano 

Gomes registra a presença do empresário Sr. Douglas, 

Presidente do União Atlético Clube e solicita ao Sr. 

Presidente que possa ceder a fala ao Sr. Douglas. Os 

vereadores Matheus Mariano, Ygor Cortez e Luciano 

Santana cumprimentam e parabenizam o Sr. Douglas. O 

Sr. Presidente convida o Sr. Douglas para fazer uso da 

palavra. Com a palavra o Sr. Douglas cumprimenta a 

todos e fala da sua gratidão a Deus, a sua família e aos 

vereadores. Fala sobre o time de futebol União, diz que 

foi um projeto que tinha ainda no Estado do Goiás, diz 

que nasceu em Carmolândia, no entanto conhece muito 

bem Araguaína, pois percorreu boa parte da cidade 

quando ainda era um adolescente para treinar futebol, 

não teve êxito como jogador devido a muitas lesões que 

teve, mas o futebol continuou sendo uma paixão. 

Ressalta que saiu daqui em busca de sonhos, mas 

sempre teve vontade de voltar e contribuir de alguma 

forma para com a sua terra. Diz que iria profissionalizar 

um time no Estado do Goiás, porém seguindo os 
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conselhos de seu pai decidiu trazer esse projeto para o 

Estado do Tocantins. Fala ainda sobre as conquistas do 

seu time de futebol União e das pretensões para os 

futuros campeonatos e ressalta sua indignação pelo que 

aconteceu no último jogo que o time disputou, pois 

segundo ele houve erro de arbitragem prejudicando seu 

time. O Sr. Douglas agradece ao vereador Luciano 

Santana, líder do Sr. Prefeito, pelo apoio ao representar 

o União junto as lideranças do Executivo, infelizmente 

não tiveram êxito na parceria com a Prefeitura, mas sabe 

do empenho do vereador. Fala também sobre seu 

Projeto Social em Carmolândia, “Dariozinho Futebol”, 

que é uma escolinha de futebol na qual além de os 

meninos treinarem de graça ainda ganham todo material 

que precisam (uniforme, chuteiras, etc.), e diz que tem 

pretensão em trazer esse Projeto para Araguaína. Em 

aparte o vereador Terciliano Gomes diz que é um 

Projeto importante e ressalta que nesse ano destinará 

parte das suas Emendas Impositivas ao União como 

forma de contribuição. O Sr. Douglas finaliza 

agradecendo a todos pela oportunidade de estar nesta 

Casa de Leis falando um pouco sobre esportes. Tribuna: 

Com a palavra o vereador Geraldo Silva diz que usa a 

Tribuna hoje para comentar sobre as suas indicações 

que estão na pauta de hoje, as quais pedem a 

implantação do Código de Endereçamento Postal para 
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as ruas do Setor Ponte e do Setor Lago Azul IV, ressalta 

que Araguaína está em constante crescimento e que há 

muitas dificuldades com a questão do endereçamento, 

por isso fez essa indicação aos Correios solicitando CEP 

para essas localidades. O vereador Geraldo Silva fala 

também da preocupação com a falta de industrialização 

da cidade de Araguaína, diz que alguns passos já foram 

dados, como por exemplo o Aeroporto, que está no 

processo de revitalização o que irá permitir voos com 

aeronaves maiores. Ressalta a importância da cidade de 

Araguaína e diz que esta precisa ser industrializada. Cita 

o DAIARA que precisa de revitalização, pois o Governo 

do Estado já prometeu essa revitalização, mas até agora 

nada aconteceu. O vereador Geraldo Silva também diz 

que gostaria de ressaltar sua alegria e parabenizar o Sr. 

Prefeito Wagner Rodrigues pelo desenvolvimento que 

está acontecendo na Zona Rural de Araguaína, pois com 

pouco mais de um ano dessa Gestão, tem-se construído 

muitas pontes facilitando a vida daqueles que moram no 

campo. Com a palavra o vereador Jorge Carneiro 

(Sargento Jorge Carneiro) diz que hoje usa a Tribuna 

para parabenizar o Sr. Lucas Campelo pela coragem em 

colocar seu nome para ser avaliado na política 

tocantinense, diz que ele é um jovem empresário e 

visionário e diz que também gostaria de agradecer o ex-

senador Ataídes Oliveira que veio a esta Casa e 
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valorizou os vereadores de Araguaína. Em aparte o 

vereador Edimar Leandro diz que o ex-senador Ataídes 

Oliveira é um homem que tem dignidade e tem história 

no Tocantins. Com a palavra o vereador Luciano 

Santana diz que gostaria de parabenizar a Gestão 

Municipal, pois na sexta-feira estiveram na Zona Rural 

inaugurando pontes e recuperação de estradas, dando 

assim dignidade para os moradores daquelas 

localidades e diz ainda que mais obras serão realizadas. 

O vereador Luciano fala sobre as Emendas dos 

vereadores que eles procurem a Sra. Carol Secretária 

Executiva de Captação de Recursos para conversarem 

e juntamente com as Secretarias organizarem a 

documentação necessária para o pagamento dessas 

Emendas. Em aparte a vereadora Paula Zerbini diz que 

conversou com a Sra. Carol e o prazo de 14 dias é um 

prazo muito curto para que as ONGs apresentem a 

documentação, por isso diz que é importante que se 

aumente esse prazo para que as ONGs possam se 

organizar, visto que algumas ainda precisam se 

cadastrar nos Conselhos e isso é inviável nesse prazo, 

então o Município devia ir executando as Emendas da 

saúde e as Emendas das ONGs seja dado um prazo 

maior. O vereador Geraldo Silva assume a Presidência 

da Mesa Diretora. Com a palavra a vereadora Maria 

José (Zezé Cardoso) diz que usa a Tribuna hoje para 
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falar de um profissional de grande importância que é o 

Assistente Social, pois ontem dia 15 de maio foi 

comemorado o dia desse profissional, que atua junto a 

toda população em diversas áreas, e por isso diz que 

gostaria de parabenizar a todos os Assistentes Sociais. 

A vereadora também diz que gostaria de falar que com 

relação ao seu sobrinho Lucas Campelo, se a 

candidatura deste for aceita na convenção certamente 

ela o apoiará. Com a palavra o vereador Matheus 

Mariano diz que usa a Tribuna hoje para falar que na 

sexta-feira (13) no plantão noturno do Regional tinha 

mais de 120 pessoas no corredor, ele diz que entende 

que o Regional de Araguaína é referência e recebe 

pessoas de várias cidades e Estados, e por isso pede 

que independente do Governador que seja eleito esse 

ano não deixe o HGA parar pois será muito importante 

para Araguaína e região. Em aparte o vereador Robert 

Delmondes diz que a respeito da UPA, o nome já diz 

Pronto Atendimento, ou seja, tem que atender e 

encaminhar. Sobre o Regional o vereador Robert diz que 

mais parece uma guerra, ressalta que já esteve lá 

algumas vezes e a situação é de dar medo, embora lá 

exista bons profissionais e embora o Deputado Elenil da 

Penha já ter colocado mais de um milhão de reais em 

Emendas Parlamentares para comprar insumos e 

mesmo assim as coisas não melhoram e ressalta que 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 

 

saúde é dignidade da pessoa humana. Com a palavra o 

vereador Luciano Santana diz que é triste a situação da 

saúde, mas infelizmente é a realidade não só da cidade 

de Araguaína, mas de todo Estado. Diz que o Tocantins 

precisa ser refeito, pois não tem infraestrutura, não tem 

hospitais que funcionem bem, não tem sequer a 

Ruraltins, não funciona Adapec, por isso o Estado 

precisa ser refeito e isso só pode ser feito através da 

política e de políticos. Com a palavra a vereadora Paula 

Zerbini diz que hoje veio à sessão vestida a caráter em 

alusão a Agrotins e Agropecuária de Araguaína, diz que 

na semana passada houve bastante discursos sobre a 

destinação de Emendas para um show sertanejo que 

aconteceu na Agrotins, a vereadora diz que esperou o 

fim da Agrotins para ter os dados reais da geração de 

negócios de dentro da Feira, ela diz que a Agrotins gerou 

2,5 bilhões de reais em negócios, o Estado investiu na 

Feira 10 milhões de reais em contrapartida arrecadou 

em impostos 100 milhões de reais, então não se pode 

falar as coisas sem conhecimentos de causa, diz ainda 

que shows são investimentos, desde que o Poder 

Público comprove quanto está arrecadando. A 

vereadora Paula Zerbini diz ainda que a Prefeitura de 

Araguaína deve patrocinar para Feira Agropecuária em 

média 250 mil reais e que não vê ninguém questionando 

esses valores, e que muito se questiona o que o 
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Governo do Estado está fazendo em Araguaína, a 

vereadora ressalta que no mês de março o Governo 

trouxe a regularização fundiária da Vila Couto 

Magalhães para 319 famílias, teve-se também o anúncio 

dos complexos esportivos, construção da pista de 

Motocross, o processo de reforma das escolas estaduais 

e o aumento da per capita da merenda escolar. A 

vereadora diz que investimento precisa ser feito em 

todas as áreas, e que o vereador Luciano Santana 

posicionou-se dizendo que era contra investimentos em 

Feira Agropecuária, no entanto em 2017 na Secretaria 

que ele era Superintendente, teve um show sertanejo 

que custou aos cofres públicos de Araguaína meio 

milhão de reais e até agora não foi dito qual arrecadação 

o Município teve com esse show que era apenas para 

comemorar o aniversário da cidade e finaliza dizendo 

que apoia todos os investimentos que são feitos no setor 

Agropecuário do Tocantins . Com a palavra o vereador 

Edimar Leandro diz que usa a Tribuna hoje para 

agradecer e parabenizar ao povo da cidade de Juarina-

TO, onde esteve no final da semana juntamente com o 

Deputado Estadual Elenil da Penha e o pré-candidato a 

Deputado Federal Alexandre Guimarães, lá aconteceu a 

10ª etapa da edição da Copa da Integração do Estado 

do Tocantins. Com a palavra o vereador Ygor Cortez diz 

que ama a Tribuna pois é o momento que o vereador 
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pode debater diversos assuntos, de outros municípios, 

do Estado e do país. O vereador Jorge Carneiro 

(Sargento Jorge Carneiro) diz que a vereadora Paula 

Zerbini anunciou vários programas do Governo do 

Estado, vários acontecimentos, por isso ele sempre 

“bate na tecla” que teria que ter eleição todo ano, pois 

ano de eleição tem muitos benefícios. Sobre a fala do 

vereador Luciano Santana que disse que é preciso 

reconstruir o Estado, o vereador Jorge Carneiro diz que 

para essa reconstrução seria preciso reconstruir o eleitor 

pois o eleitor é responsável por quem é eleito, pois para 

se ter política nova precisa de políticos novos. Com a 

palavra o vereador Wilson Carvalho que diz que gostaria 

de parabenizar o Sr. Prefeito Wagner Rodrigues pelo 

seu empenho na Zona Rural e que o trabalho na cidade 

está sendo brilhante, mas gostaria também de ressaltar 

sua preocupação quanto a situação do Regional, pois 

realmente a situação é crítica, muita superlotação, e as 

pessoas estão nos corredores do Hospital sem 

esperança e diz que deseja que o próximo Governador 

olhe com mais carinho para a saúde do estado. Em 

aparte o vereador Robert Delmondes diz que a situação 

está difícil pois a pessoa sente uma dor e procura a 

Unidade Básica, não resolvendo a pessoa vai para UPA 

de lá encaminhado para o Regional e acaba morrendo e 

não tem onde enterrar. A vereadora Paula Zerbini diz 
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que sexta-feira, sábado e domingo deram entrada no 

Hospital Regional de Araguaína 36 pessoas 

acidentadas, destes 19 ainda estão no Pronto Socorro 

porque não tem leitos disponíveis para coloca-los, 25 

estão nos corredores, portanto mesmo que construísse 

três hospitais regionais ainda não seria suficiente para a 

demanda de acidentes em Araguaína, que mesmo com 

tantos radares não diminuem. O vereador Robert 

Delmondes diz que fica preocupado e triste porque 

debatem no Parlamento os problemas da cidade e 

denunciam, mas provavelmente algum site de notícias 

vai noticiar e vai ficar por isso mesmo, ou seja, a classe 

política está desacreditada por uma razão, é porque 

acusam e citam nomes uns dos outros, o importante 

seria discutirem projetos e não pessoas. O vereador 

Matheus Mariano diz que a respeito do Cemitério 

Público ele falou que ano passado seria resolvido e não 

foi, esse ano já questionou sobre esse Cemitério e até 

agora nada, diz ainda que acha que o que está faltando 

é vontade de fazer. Considerações Pessoais: Com a 

palavra o vereador Robert Delmondes cumprimenta o 

seu pai e o ex-vereador Veloso, fala sobre as 

dificuldades e os entraves na administração pública e 

finaliza sua fala recitando um trecho da música “Capim 

Guiné” de Raul Seixas em homenagem ao Sr. 

Presidente em exercício vereador Geraldo Silva que é 
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um defensor da Zona Rural. Com a palavra o vereador 

Luciano Santana diz que gostaria de comentar a fala da 

vereadora Paula Zerbini quando ela falou sobre o show 

que aconteceu enquanto ele era Superintendente de 

uma Secretaria, disse que houve sim shows durante dois 

dias de festa, no entanto a vontade foi do Prefeito e ele 

enquanto Superintendente não tinha como impedir e 

nem optar sobre a programação. Com a palavra o 

vereador Jorge Carneiro diz que a título de informação o 

Sr. Prefeito Wagner Rodrigues já comprou a área para a 

construção do Cemitério Público que a mesma fica nas 

proximidades do Setor Monte Sinai e está faltando 

apenas alguns entraves burocráticos para que o 

Cemitério seja construído. A vereadora Paula Zerbini 

convida todos a irem no comércio local comprar suas 

roupas e acessórios para irem assistir aos shows da 

Expoara 2022 e assim fomentar a economia da cidade 

de Araguaína. 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.  

  


