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       Ata da 6ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins. Aos vinte e quatro dias 

do mês de outubro 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, 

Claudiel Machado dos Santos, Divino Júnior do 

Nascimento, Edimar Leandro da Conceição, Geraldo 

Francisco da Silva,  Jorge Ferreira Carneiro, 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 dezessete. 

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 Salmo 

– 90. O secretário vereador Alcivan José Rodrigues 

(Soldado Alcivan) faz a leitura da ata da sessão anterior. 

Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 

Correspondências: Ordem do Dia: Projetos para 

Comissões: Projeto de Lei Nº121/022 – Autor: Wilson 

Lucimar Alves Carvalho. Projeto de Resolução Nº009/22 

– Autor: Wilson Lucimar Alves Carvalho. Os referidos 
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projetos serão encaminhados as comissões 

competentes. Projetos para Votação: Mensagem de 

Veto Nº015/022 – Ao Autógrafo de Lei nº3.328/022 – 

Regulamenta a feira livre no Setor Vitória no Município 

de Araguaína e dá outras providências. Autor do projeto 

vetado: Abraão de Araújo Pinto. É feito a leitura na 

íntegra do referido veto. Leitura dos Pareceres das 

Comissões e do Jurídico da Casa. Em discussão o Veto 

Nº015/022. O vereador Abraão de Araújo ressalta que a 

justificativa que o Executivo Municipal enviou neste veto 

não explica nada e como sempre enviam o veto apenas. 

O vereador Alcivan Rodrigues informa que a referida 

Feira não existe ainda e por isso já foi agendada uma 

reunião com o Sr. Secretário e o vereador Abraão para 

que possam conversar a respeito dessa situação. Em 

votação o Veto Nº015/022. Aprovado por Unanimidade. 

Mensagem de Veto Nº016/022 – Ao Autógrafo de Lei 

nº3.329/022 – Assegura aos Agentes Socioeducativo 

acesso gratuito a locais de entretenimento e a eventos 

culturais realizados no Município de Araguaína e dá 

outras providências. Autora do projeto vetado: Paula 

Rodrigues Zerbini (Professora Paula) É feito a leitura na 

íntegra do referido veto. Leitura dos Pareceres das 

Comissões e do Jurídico da Casa. Em discussão o veto 

Nº016/022. O vereador Marcos Duarte diz que irá seguir 
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o parecer da Procuradoria Jurídica do munícipio, pois na 

sessão passada havia falado a respeito dos pareceres, 

que os mesmos estavam vindo sem fundamento algum, 

por isso quando se tem um Parecer bem feito e com 

amparo legal é preciso saber reconhecer. Quanto ao 

projeto que está sendo vetado, é preciso saber que não 

se pode discriminar ou priorizar uma categoria sobre a 

outra, pois todos os trabalhadores são iguais, e todos os 

cidadãos são iguais perante a Lei, e esse projeto feri a 

Constituição Federal quanto a igualdade, por isso é a 

favor de valorizar o servidor quanto ao seu trabalho 

quanto ao plano de carreira e não ficar criando ônus para 

os empresários, para os proprietários de locais onde se 

realiza eventos, pois serão eles que terão que arcar com 

a despesas de uma lei como essa e ainda tem o vício de 

iniciativa, pois uma matéria dessa natureza é de 

competência do Executivo Municipal. O vereador 

Terciliano Gomes solicita alteração de pauta para que 

após a votação dos vetos que possa ser votado a moção 

de sua autoria que consta na pauta. Quanto ao veto que 

está sendo apreciado, ressalta que é preciso saber 

respeitar a opinião de cada vereador, por isso se 

posiciona favorável ao projeto e contrário ao veto, pois o 

Agente Socioeducativo onde estiver trabalhando ou não 

eles não podem se omitir quando uma determinada 
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situação ocorrer e ele precisa se posicionar e agir. Com 

a palavra a vereadora Paula Zerbini ressalta que os 

Agentes Socioeducadores são agentes de segurança, 

mas não podem portar armas e vale destacar que são 

cerca de 40 agentes socioeducativos e que quando sabe 

que o projeto é inconstitucional acompanha o veto como 

já inclusive com projetos de sua autoria, contudo nesse 

caso pede aos vereadores que derrubem esse veto e 

apoiem seu projeto. O vereador Geraldo Silva já foi sócio 

educador e sabe da importância do trabalho dos sócios 

educadores e irá manter o seu posicionamento e vota 

contrário a esse veto. O vereador Edimar Leandro diz 

que irá acompanhar a vereadora Paula Zerbini para 

derrubarem esse veto. O vereador Thiago Costa 

manifesta seu voto contrário ao veto. O vereador Divino 

Bethânia Júnior diz que é com muita satisfação que voto 

contrário a esse veto. Em votação o Veto Nº016/022. 

Aprovado por maioria. Com sete votos contrários dos 

vereadores: Paula Zerbini, Divino Bethânia Júnior, 

Geraldo Silva, Edimar Leandro, Jorge Carneiro, Thiago 

Costa e Terciliano Gomes. O Sr. Presidente atende a 

solicitação de alteração de pauta feita pelo vereador 

Terciliano Gomes. Moção de Aplausos do vereador 

Terciliano Gomes Araújo Nº451/022 –  A atleta Jorleane 

Cunha, pela conquista do Campeonato Tocantinense de 
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Ciclismo Cross Country na modalidade XCM. Em 

discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. O 

vereador Terciliano Gomes faz a entrega da moção a 

sua homenageada. O vereador Geraldo Silva assume a 

Presidência da Mesa Diretora. Projetos para 2ª Votação: 

Projeto de Lei Nº105/022 – Veda a utilização da 

denominação “Linguagem neutra” da variante linguística 

não binária ou de qualquer outra expressão que 

descaracterize o uso da norma-padrão da Língua 

Portuguesa na matriz curricular de ensino do Município 

de Araguaína. Autor: Marcos Antônio Duarte da Silva. 

Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Maioria. 

Com dois votos contrários da vereadora Paula Zerbini e 

do vereador Abraão de Araújo.  Projeto de Lei Nº118/022 

– Dispõe sobre a inclusão de listagem de serviços 

públicos de proteção, defesa e amparo à mulher vítima 

de violência doméstica e familiar em sites oficiais do 

Poder Executivo Municipal. Autor: Wilson Lucimar Alves 

Carvalho. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado 

por Unanimidade. Projetos para 1ª Votação: Projeto de 

Lei Nº100/022 – Declara a música gospel como 

patrimônio cultural imaterial do Município de Araguaína. 

Autor: Marcos Antônio Duarte da Silva. É feito a leitura 

na íntegra do referido projeto. Leitura dos Pareceres das 

Comissões e do Jurídico da Casa. Em 1ª discussão. Em 
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1ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei 

Nº120/022 – Declara de Utilidade Pública o Instituto 

Comunitário Casa de David. Autor: Marcos Antônio 

Duarte da Silva. É feito a leitura na íntegra do referido 

projeto. Leitura dos Pareceres das Comissões e do 

Jurídico da Casa. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. 

Aprovado por Unanimidade.  Projeto de Lei Nº081/022 – 

Altera a Lei Municipal n°3176, de 09 de novembro de 

2020, que proíbe a cobrança de tarifa de energia 

elétrica, na modalidade comercial, em templos 

religiosos, agremiações e entidades sem fins lucrativos 

no Município de Araguaína. Autor: Marcos Antônio 

Duarte da Silva. É feito a leitura na íntegra do referido 

projeto. O vereador Terciliano Gomes pede a suspensão 

da sessão. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. 

A vereadora Maria José Cardoso (Zezé Cardoso) 

assume a presidência da Mesa Diretora. Leitura do 

Parecer Inconstitucional da Comissão de Justiça e 

Redação. Em votação o referido parecer. O vereador 

Matheus Mariano ressalta que o parecer é contrário por 

ser um parecer técnico, contudo o seu posicionamento 

na hora da votação não precisa ser o mesmo. O 

vereador Marcos Duarte ressalta que irá falar sobre esse 

projeto, mas que a sua fala vale para os dois projetos 

que praticamente tratam da mesma questão, ou seja, já 
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existem Leis dessa natureza em alguns municípios e 

visto isso pede o voto favorável dos nobres vereadores 

e deixa bem claro que não deixará de ser cobrado as 

tarifas de agua e energia elétrica o que o projeto coloca 

é para que seja cobrado a tarifa social. O vereador 

Edimar Leandro manifesta seu apoio ao vereador 

Marcos Duarte. O vereador Terciliano Gomes diz que a 

intenção do projeto é boa, mas é preciso atentar para a 

segurança jurídica e legal do projeto e visto isso faz uma 

sugestão ao autor do projeto para que enviem uma 

solicitação ao Executivo Municipal para que possa 

encaminhar a esta Casa de Leis um projeto de mesmo 

teor. Em votação o Parecer da Comissão de Justiça e 

Redação. Sendo o Parecer mantido por maioria. Visto 

isso o Projeto de Lei Nº081/022 não dará continuidade 

na votação. O vereador Marcos Duarte solicita a retirada 

da pauta do Projeto de Lei Nº082/022 de sua autoria. A 

Sra. Presidente em exercício retira a referida matéria a 

pedido do autor da mesma. Projetos para Votação: 

Projeto de Decreto Legislativo Nº019/022 – Concede 

Título de Cidadão Araguainense a Fernando Iberê 

Nascimento Júnior e dá outras providências. Autor: 

Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan). Leitura na 

íntegra do referido projeto. Em discussão. Em votação. 

Aprovado por Unanimidade. Projeto de Decreto 
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Legislativo Nº020/022 – Concede Título de Cidadão 

Araguainense a Leonan de Almeida Linhares e dá outras 

providências. Autor: Ygor Sousa Cortez. Leitura na 

íntegra do referido projeto. Em discussão. Em votação. 

Aprovado por Unanimidade. Projeto de Decreto 

Legislativo Nº021/022 – Concede Título de Cidadã 

Araguainense à Michelle Farias de Almeida e dá outras 

providências. Autor: Maria José Cardoso Santos (Zezé 

Cardoso). Leitura na íntegra do referido projeto. Em 

discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 

Projeto de Decreto Legislativo Nº022/022 – Concede 

Título de Cidadã Araguainense à Mércia Simone do 

Nascimento e dá outras providências. Autor: Maria José 

Cardoso Santos (Zezé Cardoso). Leitura na íntegra do 

referido projeto. Em discussão. Em votação. Aprovado 

por Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo 

Nº023/022 – Concede Título de Cidadã Araguainense à 

Renata Martinazzo Guimarães e dá outras providências. 

Autor: Edimar Leandro da Conceição. Leitura na íntegra 

do referido projeto. Em discussão. Em votação. 

Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 

Abraão de Araújo Pinto: Nº2294/022 e Nº2295/022. Em 

discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 

Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues 

(Soldado Alcivan): Nº2211/022, Nº2212/022, 



 
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 

Nº2213/022, Nº2218/022 e Nº2219/022. Em discussão. 

Em votação. Aprovados por Unanimidade.  

Requerimento do vereador Claudiel Machado dos 

Santos Nº2257/022. Em discussão. Em votação. 

Aprovado por Unanimidade. Requerimento do vereador 

Divino Júnior do Nascimento (Divino Bethânia Jr.) 

Nº2328/022. Em discussão. Em votação. Aprovado por 

Unanimidade. Requerimentos do vereador Edimar 

Leandro da Conceição:  Nº2182/022 e Nº2183/022. Em 

discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 

Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva: 

Nº2307/022 e Nº2324/022. Em discussão. Em votação. 

Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 

vereador Gideon da Silva Soares: Nº2005/022, 

Nº2006/022 e Nº2007/022. Em discussão. Em votação. 

Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador 

Jorge Ferreira Carneiro (Sargento Jorge Carneiro) 

Nº2303/022. Em discussão. Em votação. Aprovado por 

Unanimidade. Requerimentos do vereador Marcos 

Antônio Duarte da Silva: Nº2215/022, Nº2216/022 e 

Nº2259/022. Em discussão. O vereador Marcos Duarte 

ressalta que não se sabe onde procurar para fazer 

reclamações quanto a iluminação pública, pois o número 

de telefone que foi divulgado não funciona pois ninguém 

atende, quanto a empresa da coleta de lixo o contrato foi 
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renovado em agosto desse ano, contudo esse contrato 

nulo porque tem vícios quanto a atual empresa e com 

relação ao transporte público da nossa cidade, este 

praticamente não existe, pois dos cinco ônibus que 

estão rodando um tombou na semana passada, ou seja, 

é preciso que o Executivo Municipal tome providências 

urgentes com relação a essas três demandas. Destaca 

que ano que vem na sua gestão irá realizar audiências 

públicas para debaterem sobre essas três demandas do 

nosso município que precisam ser resolvidas, assim 

como a demanda de um novo cemitério público.   Em 

votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos 

da vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé 

Cardoso): Nº2224/022, Nº2225/022, Nº2277/022, 

Nº2278/022 e Nº2279/022. Em discussão. Em votação. 

Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 

vereador Matheus Mariano de Sousa: Nº2320/022 e 

Nº2321/022. Em discussão. Em votação. Aprovados por 

Unanimidade. Requerimentos do vereador Thiago Costa 

Cunha: Nº2338/022 e Nº2339/022. Em discussão. Em 

votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos 

do vereador Terciliano Gomes Araújo:  Nº2315/022, 

Nº2316/022 e Nº2317/022. Em discussão. Em votação. 

Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 

vereador Wilson Lucimar Alves Carvalho: Nº2198/022, 
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Nº2199/022, Nº2200/022 e Nº2201/022. Em discussão. 

Em votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador 

Ygor Cortez pede a prorrogação da sessão por uma 

hora. Em votação a prorrogação da sessão. Aprovado 

por Unanimidade. Requerimentos do vereador Ygor 

Sousa Cortez: Nº2233/022, Nº2234/022, Nº2235/022, 

Nº2299/022 e Nº2300/022. Em discussão. Em votação. 

Aprovados por Unanimidade. Moções de Aplausos de 

autoria do vereador Thiago Costa Cunha: Nº448/022 – 

A Sra. Palova da Silva Carvalho Mendonça, pela 

nobreza e presteza de seus serviços para conservação 

e limpeza deste prédio. Nº449/022 – A Sra. Marinete 

Goiano de Lucena Cardoso, pela nobreza e presteza de 

seus serviços para conservação e limpeza deste prédio. 

Nº450/022 – A Sra. Danila dos Santos Vieira, pela 

nobreza e presteza de seus serviços para conservação 

e limpeza deste prédio. Em discussão. O vereador 

Thiago Costa ressalta a importância das suas moções e 

que é uma honra apresenta-las. Em votação. Aprovados 

por Unanimidade. O vereador Thiago Costa faz a 

entrega das moções as suas homenageadas. 

Indicações Edimar Leandro da Conceição: Nº128/022 e 

Nº129/022. Indicação de autoria do vereador Geraldo 

Francisco da Silva Nº130/022. As Indicações serão 

encaminhados a quem de direito.  Tribuna: Com a 
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palavra o vereador Divino Bethânia Júnior fala da sua 

preocupação com relação ao trânsito da nossa cidade, 

são acidentes todos os dias pois infelizmente o Trânsito 

de Araguaína está numa situação caótica e que é 

necessário que a Prefeitura Municipal promova 

educação no trânsito, para conscientizar a nossa 

população. Em aparte o vereador Claudiel Machado 

ressalta que seria de fundamental importância a 

realização de uma Audiência Pública com todos os 

órgãos responsáveis pelo Trânsito. O vereador Divino 

Bethânia Júnior diz que ontem mesmo aconteceu um 

acidente na Praça das Nações e que é preciso que a 

Prefeitura Municipal assuma seja a gestora dessa 

situação. Em aparte o vereador Gideon Soares ressalta 

que infelizmente 99% dos acidentes acontecem por 

causa de imprudência dos condutores, pois já foram 

realizadas inúmeras sessões para debaterem esse 

problema. Em aparte o vereador Geraldo Silva 

parabeniza o vereador Divino Bethânia Júnior agradece 

os apartes e ressalta que irá fazer o requerimento 

solicitando a realização dessa audiência pública. Com a 

palavra o vereador Geraldo Silva ressalta que é preciso 

que todos atentem pois houve o crescimento de 600% 

dos casos de Dengue e Chikungunya e o período 

chuvoso ainda nem começou efetivamente. Fala 
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também sobre o Laticínio Público que foi inaugurado e 

que infelizmente não está funcionando ainda e já vai 

completar quase um ano e já enviou ofícios para o 

Executivo Municipal solicitando informações sobre essa 

situação. Com a palavra o vereador Thiago Costa diz 

que usa a tribuna para agradecer o Deputado Olyntho 

Neto quanto a sua solicitação que fez ao mesmo sobre 

o asfalto do DAIARA e o asfalto começou a ser feito.  Com 

a palavra o vereador Ygor Cortez ressalta que hoje será 

realizada a Audiência Pública para debaterem sobre o 

Calçadão que estão querendo implantar na Avenida 

Conego João Lima e pede a todos que compareçam pois 

é muito importante a presença de todos. Ressalta com 

relação a ASCOM do nosso município, que precisa ser 

mais responsável com relação aos posicionamentos que 

colocam no perfil do Município no Instagram, pois é 

preciso que as pessoas que ocupam esse órgão sejam 

mais profissionais. Em aparte o vereador Marcos Duarte 

ressalta que a ASCOM é um órgão bom o problema são 

algumas “maçãs podres” alguns elementos que 

compõem esse órgão, ou seja, a coisas estranhas que 

acontecem na ASCOM, por isso seria muito importante 

que possa ser feito uma reformulação e verificar também 

com relação aos gastos desse órgão. O vereador Ygor 

Cortez agradece o aparte e que fique bem claro que a 
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ASCOM não é um perfil de fofocas é o perfil institucional 

do município. Nada mais havendo a tratar a Sra. 

Presidente em exercício vereadora Maria José (Zezé 

Cardoso) 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.  

 

 

 

 


