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     Ata da 6ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins. Aos dezessete 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, Divino Júnior do 

Nascimento, Edimar Leandro da Conceição, Geraldo 

Francisco da Silva, Luciano Félix Santana Sousa, 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 quinze. Havendo número legal o Sr. 

Presidente declara aberta esta sessão e convida o 

vereador Edimar Leandro para fazer a leitura da Bíblia. 

O vereador faz a leitura em Provérbios, capítulo 01, 

versículos 08 e 09. 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 

027/2022- Gabinete do vereador Marcos Antônio Duarte 

da Silva- Assunto: Justificativa de ausência na sessão 

do dia 17/05/2022. Ordem do Dia: Requerimentos de 

autoria do vereador Wilson Lucimar Alves Carvalho: Nº 

1209/22, Nº 1210/22, Nº 1211/22, e Nº 1229/22. Em 
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discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  

Requerimentos de autoria do vereador Thiago Costa 

Cunha: Nº 1253/22 e Nº 1254/22. Em discussão. Em 

votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento de 

autoria do vereador Ygor Sousa Cortez Nº 1241/22. Em 

discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. O 

vereador Divino Bethânia Júnior cumprimenta o Sr. 

Jadson e o Sr. Luciano, moradores do Setor Monte Sinai 

e diz que eles lhe pediram que intervisse junto a Poder 

Público Municipal para que as ruas do Setor Monte Sinai 

sejam asfaltadas, o vereador informa que sua 

assessoria está protocolando um requerimento nesse 

sentido e solicita que essa propositura seja inserida na 

pauta de hoje.  Requerimentos de autoria do vereador 

Terciliano Gomes Araújo: Nº 1248/22, Nº 1249/22, Nº 

1273/22, Nº 1274/22 e Nº 1275/22. Em discussão. O 

vereador Terciliano ressalta a importância dos seus 

requerimentos e enfatiza o de Nº 1248/22 no qual solicita 

a construção de uma praça com academia ao ar livre no 

setor Lago Azul IV e pede voto favorável. Em votação. 

Aprovados por Unanimidade. A vereadora Maria José 

(Zezé Cardoso) assume a Presidência da Mesa Diretora. 

Requerimento de autoria do vereador Robert 

Delmondes Barbosa Nº 1238/22. Em discussão. O 

vereador Robert Delmondes registra a presença do seu 
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amigo Sr. Pablo e em seguida ressalta a importância do 

seu requerimento que solicita lombo faixa e diz que não 

entende o porquê o Presidente da Agência de Trânsito 

não vem a essa Casa de Leis para prestar 

esclarecimentos sobre o trânsito da cidade. Em aparte o 

vereador Alcivan Rodrigues parabeniza o vereador 

Robert Delmondes pelo requerimento que é de grande 

importância e em seguida registra a presença do Sr. 

Bacabal. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 

Requerimentos de autoria da vereadora Paula 

Rodrigues Zerbini (Professora Paula Zerbini): Nº 

1261/22 e Nº 1262/22. Em discussão. A vereadora Paula 

Zerbini diz que gostaria de ressaltar o requerimento 

Nº1261/22 que solicita que seja disponibilizado coletores 

de lixo orgânico nas escolas municipais pois nas escolas 

é feita a merenda e sempre sobra restos de comida que 

são colocados em sacos de lixo e os animais rasgam 

esses sacos e o lixo fica espalhado no chão. Em 

votação. Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos 

de autoria do vereador Matheus Mariano de Sousa: Nº 

1033/22 e Nº 1034/22. Em discussão. Em votação. 

Aprovados por Unanimidade. Requerimentos de autoria 

da vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé 

Cardoso): Nº 1064/22, Nº 1065/22, Nº 1066/22, Nº 

1067/22 e Nº 1068/022. Em discussão. Em votação. 
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Aprovados por Unanimidade. Requerimento de autoria 

do vereador Luciano Félix Santana Sousa Nº 1217/22. 

Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 

Requerimentos de autoria do vereador Gideon da Silva 

Soares: Nº 1137/22, Nº 1138/22 e Nº 1139/22. Em 

discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 

Requerimentos de autoria do vereador Geraldo 

Francisco da Silva: Nº1224/22, Nº1225/22, Nº1226/22, 

Nº1242/22 e Nº1243/22. Em discussão. Em votação. 

Aprovados por unanimidade. Requerimentos de autoria 

do vereador Edimar Leandro da Conceição: Nº1256/22, 

Nº1257/22 e Nº1258/22. Em discussão. Em votação. 

Aprovados por unanimidade. O vereador Ygor Cortez 

cumprimenta a Pastora Tatiane. O vereador Luciano 

Santana também cumprimenta a Pastora Tatiane e diz 

que um dia ouviu uma pregação dela e a sua vida foi 

transformada a partir deste dia. Requerimentos de 

autoria do vereador Divino Júnior do Nascimento (Divino 

Bethânia Jr.): Nº1127/22, Nº1187/22, Nº1188/22, 

Nº1189/22, Nº1272/22 e Nº 1302/22. Em discussão. O 

vereador Divino Bethânia Jr. ressalta a importância dos 

seus requerimentos e enfatiza o de nº 1272/22 que 

solicita informações sobre a empresa que presta serviço 

de monitoramento das vias e dos radares da cidade, pois 

a Câmara não recebeu informações de quantos radares 
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ou quantas lombadas por exemplo têm na cidade, nem 

cópia do contrato da Prestadora de serviço com a 

Prefeitura. O vereador diz que não entende porque 

colocam tantos radares que geram muitas multas em 

vez de colocar lombo faixa que na sua opinião é um 

redutor de velocidade mais eficiente. Em aparte o 

vereador Alcivan Rodrigues (Soldado Alcivan) diz que 

seria importante que o líder do Sr. Prefeito convidasse o 

Presidente da ASTT para vir a esta Casa de Leis prestar 

esclarecimentos sobre esses radares pois as pessoas 

estão cobrando informações. O vereador Divino 

Bethânia Junior também diz que gostaria de falar a 

respeito do seu requerimento que foi inserido na pauta o 

de nº 1302/22 que solicita informações sobre os serviços 

de pavimentação asfáltica, calçamento e drenagem no 

setor Monte Sinai, ressalta sua luta por aquele Setor e 

diz que em 2019 o Senador Eduardo Gomes destinou 

recursos para pavimentação do setor Monte Sinai, mas 

até agora o asfalto não saiu, por isso apresenta esse 

requerimento solicitando informações e registra seu 

protesto pela demora no processo licitatório e pela dor 

dos moradores daquele setor. Os vereadores Edimar 

Leandro, Abraão de Araújo e Terciliano Gomes 

parabenizam o autor do requerimento pela 

apresentação do mesmo e manifestam voto favorável. 
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Em votação os requerimentos do vereador Divino 

Bethânia Junior. Aprovados por unanimidade. O 

vereador Ygor Cortez solicita que seja incluído na pauta 

um requerimento de sua autoria. A Sra. Presidente em 

exercício faz a inclusão do requerimento. 

Requerimentos de autoria do vereador Alcivan José 

Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº1176/22, Nº1215/22, 

Nº1216/22, Nº1232/22 e Nº1233/22. Em discussão. O 

vereador Alcivan Rodrigues ressalta a importância de 

seus requerimentos e diz que mais uma vez gostaria de 

dar ênfase na necessidade de instalação de lixeiras nas 

ruas da cidade. Em votação. Aprovados por 

unanimidade. O vereador Terciliano registra a presença 

do Sr. Douglas, Presidente do clube de futebol União e 

do Sr. Gideon Barreto que foi candidato a vice-prefeito 

na cidade de Carmolândia. Ofício Nº 012/2022- 

Gabinete do vereador Jorge Ferreira Carneiro (Sargento 

Jorge Carneiro) - Assunto: Justificativa de ausência na 

sessão do dia 17/05/2022. Requerimento de autoria do 

vereador Ygor Sousa Cortez Nº1297/22. Em discussão. 

Em votação. Aprovado por unanimidade. O vereador 

Edimar Leandro diz que gostaria de falar sobre as 

Emendas Impositivas dos vereadores diz que foi 

lançado no dia 06/05 no Diário Oficial e deram o prazo 

de 14 dias para que os vereadores apresentassem a 
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documentação, no entanto quem colocou Emendas para 

a Educação, por exemplo, precisam de 15 dias para o 

Conselho de Educação analisar a documentação e só é 

liberado após a inscrição no Conselho, por isso gostaria 

de convidar os vereadores que fossem até o Sr. Prefeito 

para pedir a prorrogação desse prazo. O vereador 

Luciano Santana diz que marcou uma Audiência com o 

Sr. Prefeito hoje às 19:00h para de tratar de alguns 

temas dentre ele a questão das Emendas e 

posteriormente marcará uma reunião para que os 

vereadores possam conversar sobre os requerimentos. 

Moções de Aplausos de autoria do vereador Terciliano 

Gomes Araújo: Nº272/22 – à empresa Agrofértil pelos 

seus 16 anos de funcionamento; Nº273/22 – à empresa 

Eletrogeral pelos seus 28 anos de funcionamento; 

Nº274/22 – à empresa Arco Íris Tintas pelos seus 20 

anos de funcionamento; Nº275/22 – à empresa 

Kakareko Locações pelos seus 21 anos de 

funcionamento e Nº285/22 – à empresa Linkdata 

Informática e Telecomunições pelos seus 11 anos de 

funcionamento. Em discussão. Em votação. Aprovados 

por unanimidade. Indicação de autoria do vereador 

Marcos Antônio Duarte da Silva Nº068/22. A indicação 

será encaminhada a quem de direito. O vereador Jorge 

Ferreira Carneiro chega à sessão e registra sua 
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presença. Tribuna: Com a palavra o vereador Robert 

Delmondes diz que usa a tribuna hoje para informar que 

assinou agora há pouco um ofício destinado ao 

Presidente da ASTT, pedindo informações de como está 

o custeio das instalações dos radares na cidade de 

Araguaína, pois já foram feitos requerimentos e discutido 

por todos os vereadores, mas ainda não tiveram 

esclarecimentos sobre esses radares. Em aparte o 

vereador Divino Bethânia Júnior diz que de fato a 

burocracia é quando há conveniência, pois, para adquirir 

os radares não houve burocracia, mas em outros casos 

a burocracia é grande. Os vereadores Thiago Costa, 

Maria José Cardoso, Matheus Mariano e Wilson 

Carvalho parabenizam o vereador Robert Delmondes 

pois amanhã será o seu aniversário. Com a palavra a 

vereadora Paula Zerbini diz que o vereador Luciano 

Santana como líder do Sr. Prefeito tem recebido muitas 

cobranças. A vereadora diz ainda que gostaria de 

enaltecer a Secretária Municipal de Educação e a 

Secretária Municipal de Saúde pois elas sempre 

respondem os requerimentos e ofícios, no entanto a 

Secretaria de Assistência Social não responde os 

ofícios, ressalta que mandou ofícios e não teve resposta. 

Então solicita ao líder do Sr. Prefeito vereador Luciano 

Santana que intervenha nessa situação junto ao 
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secretariado. Com a palavra o vereador Luciano 

Santana diz que é uma honra está líder do Sr. Prefeito, 

pois é uma Gestão que deu certo e na qual ele acredita. 

Com a palavra o vereador Geraldo Silva diz que gostaria 

de falar que amanhã, dia 18 de maio, é dia do combate 

ao abuso e a exploração sexual de crianças e 

adolescentes, pois não se pode deixar de falar sobre 

esse assunto, pois temos um alto índice de violência 

sexual contra as crianças e os adolescentes e é 

necessário está atento a esse problema que na maioria 

dos casos as crianças são abusadas por pessoas da sua 

família. Em aparte o vereador Ygor Cortez parabeniza o 

vereador Geraldo Silva por repercutir esse assunto que 

é de extrema importância e diz que é importante que as 

escolas tenham no mínimo um Psicólogo e um 

Assistente Social para fazer um acompanhamento mais 

de perto das crianças para que os números de casos de 

abusos sejam diminuídos. A Sra. Presidente em 

exercício parabeniza o Trabalhador Rural pelo seu dia 

que se comemora hoje e em seguida convida a Pastora 

Tatiane para fazer uma oração. Com a palavra a Pastora 

cumprimenta a todos e em seguida faz uma oração. 

Nada mais havendo a tratar a Sra. Presidente em 

exercício vereadora Maria José (Zezé Cardoso) 

agradece a presença de todos e declara encerrada esta 
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Sessão. Para constar lavrou-se esta ata que depois de 

lida e aprovada será devidamente assinada.  


