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        Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal 

de Araguaína, Estado do Tocantins. Aos vinte e cinco 

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, Divino Júnior do Nascimento, 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 dezessete. Havendo 

número legal o Sr. Presidente declara aberta esta 

sessão e convida o vereador Matheus Mariano para 

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

Habacuque – capitulo 03, versículo – 17 e 18. O 

secretário vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado 

Alcivan) faz a leitura da ata da sessão anterior. Em 

discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 

O vereador Geraldo Silva assume a presidência da 

Mesa Diretora. Ordem do Dia: O vereador Marcos 

Duarte pede alteração de pauta para a 2ª votação dos 
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projetos de sua autoria visto que precisará se 

ausentar para acompanhar a sua esposa no parto. O 

Sr. Presidente em exercício parabeniza o vereador 

Marcos Duarte e atende a referida solicitação. 

Projetos para 2ª 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. Em 2ª discussão. Em 2ª 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. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por 

Unanimidade. O vereador Marcos Duarte diz que não 

poderá estar presente durante a votação da moção de 

aplausos ao Deputado estadual eleito Marcus 

Marcelo, mas já deixa os seus cumprimentos e deseja 

muito sucesso ao mesmo. O Sr. Presidente em 

exercício coloca em votação a retirada da sessão do 

vereador Marcos Duarte. Aprovado por Unanimidade. 

O vereador Gideon Soares, Presidente da Câmara 

informa a todos que as sessões de novembro serão 

iniciadas no dia 07/11 e nos dias 09, 10, 11/11 será 

realizado o curso a todos os servidores da Casa e 

será realizado também as sessões para entrega dos 
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Títulos de Cidadão na penúltima semana do mês de 

novembro/2022. O vereador Divino Bethânia Júnior 

cumprimenta o Vice-prefeito e Deputado Estadual 

eleito Marcus Marcelo e o parabeniza pela sua vitória 

e já deixa registrado os seus cumprimentos ao 

mesmo, visto que precisará se ausentar da sessão 

por ter uma consulta médica agendada. O vereador 

Wilson Carvalho cumprimenta a sua filha que está 

presente na sessão e a cumprimenta pelo seu 

aniversário. TRIBUNA LIVRE – Art. 196 – Regimento 

Interno desta Casa de Leis NOME: HORESTE 

FERNANDES LIMA – Presidente da Associação dos 

Pequenos Produtores Agrícolas do Projeto Rio Preto. 

ASSUNTOS: Agradecimentos pela construção das 

estradas vicinais e outras melhorias no Projeto de 

Assentamento Rio Preto. Com a palavra o Sr. Horeste 

que cumprimenta a todos os presentes e ressalta que 

a sua presença hoje nesta Casa de Leis é somente 

para agradecer pelas obras de construção das 

estradas vicinais e gostaria também de reforçar o 

pedido para a construção de um postinho de saúde, 

no mais agradece a esta Casa de Leis pela boa 

receptividade que sempre teve de todos os 

parlamentares. O Sr. Presidente agradece ao Sr. 

Horeste pelo uso da Tribuna Livre. Moção de 
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Aplausos de autoria dos vereadores: Alcivan José 

Rodrigues (Soldado Alcivan); Claudiel Machado dos 

Santos; Gideon da Silva Soares; Maria José Cardoso 

Santos (Zezé Cardoso) e Wilson Lucimar Alves 

Carvalho. Nº438/022 – Ao Sr. Marcus Marcelo de 

Barros Araújo, eleito Deputado Estadual do 

Tocantins, nas eleições eleição de 2022, pelo partido 

Liberal (PL). Em discussão. Com a palavra a 

vereadora Maria José (Zezé Cardoso) cumprimenta a 

todos os presentes e ressalta que, entregar essa 

moção ao Deputado eleito Marcos Marcelo é uma 

honra inestimável e que o mesmo foi eleito por ser 

uma pessoa de coração bom, honesto e o principal 

não promete aquilo que não pode cumprir e destaca 

que tem o Deputado Marcos Marcelo como um amigo 

verdadeiro e sabe que a reciproca é verdadeira. Por 

isso fala ao mesmo para que receba essa moção 

como prova de reconhecimento de seus amigos 

vereadores. Com a palavra o vereador Alcivan 

Rodrigues (Soldado Alcivan) parabeniza o Deputado 

eleito Marcos Marcelo pela sua vitória e faz uma breve 

leitura do currículo do mesmo e ressalta que é uma 

honra poder participar da entrega dessa moção. Com 

a palavra o vereador Claudiel Santos fala ao Vice-

Prefeito Marcos Marcelo que é conhecedor do 
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trabalho do mesmo e que hoje está colhendo os frutos 

desse trabalho e o parabeniza pela vitória nas 

eleições de Deputado Estadual, ressaltando que lhe 

orgulha muito participar da entrega dessa moção. 

Com a palavra o vereador Gideon Soares destaca 

que o Deputado Estadual eleito Marcus Marcelo veio 

galgando ao longo do tempo com muito trabalho para 

chegar nessa vitória e que lhe honra muito poder 

assinar nessa moção e o parabeniza desejando muito 

sucesso nessa nova caminhada. O vereador Matheus 

Mariano cumprimenta o Deputado Estadual Marcus 

Marcelo e deseja muita sorte e que Araguaína estará 

muito bem representada com ele e o seu pai que 

também foi eleito Deputado Estadual. O Sr. 

Presidente em exercício vereador Geraldo Silva 

parabeniza o Vice-Prefeito e Deputado Estadual 

eleito Marcus Marcelo pela sua vitória. O vereador 

Robert Delmondes cumprimenta e parabeniza o 

Deputado Estadual eleito Marcus Marcelo pela sua 

vitória nas eleições de Deputado Estadual. O 

vereador Jorge Carneiro ressalta que o Vice-Prefeito 

Marcus Marcelo é merecedor dessa vitória pelo 

trabalho que vem realizando. Com a palavra o 

vereador Thiago Costa parabeniza o Deputado 

Estadual eleito Marcus Marcelo. O vereador Abraão 
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de Araújo parabeniza o Vice-Prefeito Marcus Marcelo 

pela sua vitória. Em votação a moção de aplausos 

Nº438/022. Aprovado por Unanimidade. Os 

vereadores autores da moção fazem a entrega da 

mesma ao seu homenageado. Com a palavra o Vice-

Prefeito e Deputado Estadual eleito Marcus Marcelo 

cumprimentam a todos os presentes em especial aos 

servidores da Câmara Municipal, pois sabe da 

importância de cada um para o funcionamento desta 

Casa de Leis quando esteve presidindo a mesma. 

Destaca que, ter a sua equipe de trabalho presente 

nesta sessão lhe emociona muito, pois, já aprovou e 

fez a entrega de inúmeras moções de aplausos, e 

hoje receber uma moção de aplausos nesta Casa de 

Leis, é uma honra muito grande e que é muito grato a 

Deus e a todos os amigos, companheiros e colegas 

de trabalho, pelo apoio, pela ajuda e por sempre 

acreditarem na sua pessoa e no seu projeto de 

trabalho, e que o povo do Estado do Tocantins e em 

especial de Araguaína podem contar com ele na 

Assembleia Legislativa do Estado e que seu gabinete 

estará sempre a disposição de todos e podem ter 

certeza que irá trabalhar em prol da nossa cidade. A 

sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. O 

vereador Geraldo Silva assume a presidência da 
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Mesa Diretora. Requerimentos do vereador Ygor 

Sousa Cortez: Nº2236/022 e Nº2237/022. Em 

discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 

Requerimentos do vereador Wilson Lucimar Alves 

Carvalho: Nº2202/022 e Nº2203/022. Em discussão. 

Em votação. Aprovados por Unanimidade.  

Requerimento do vereador Thiago Costa Cunha 

Nº2340/022. Em discussão. Em votação. Aprovado 

por Unanimidade. Requerimentos do vereador 

Matheus Mariano de Sousa: Nº2322/022 e 

Nº2323/022. Em discussão. Em votação. Aprovados 

por Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria 

José Cardoso Santos (Zezé Cardoso): Nº2177/022 e 

Nº2208/022. Em discussão. Em votação. Aprovados 

por Unanimidade. Requerimentos do vereador 

Marcos Antônio Duarte da Silva: Nº2260/022 e 

Nº2262/022. Em discussão. O vereador Marcos 

Duarte ressalta a importância das suas proposituras 

e espera que o Sr. Prefeito possa atendê-las. Em 

votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento 

do vereador Jorge Ferreira Carneiro (Sargento Jorge 

Carneiro) Nº2312/022. Em discussão. Em votação. 

Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do 

vereador Gideon da Silva Soares: Nº2046/022 e 

Nº2047/022. Em discussão. Em votação. Aprovados 
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por Unanimidade. Requerimentos do vereador 

Geraldo Francisco da Silva: Nº2308/022 e 

Nº2325/022. Em discussão. Em votação. Aprovados 

por Unanimidade. Requerimentos do vereador 

Edimar Leandro da Conceição: Nº2186/022 e 

Nº2188/022. Em discussão. Em votação. Aprovados 

por Unanimidade. Requerimentos do vereador 

Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): 

Nº2210/022 e Nº2220/022. Em discussão. Em 

votação. Aprovados por Unanimidade. 

Requerimentos do vereador Abraão de Araújo Pinto: 

Nº2296/022 e Nº2306/022. Em discussão. Em 

votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de 

Pesar de autoria do vereador Matheus Mariano de 

Sousa Nº455/022 – À Família do Sr. José Alci de 

Araújo. Em discussão. Em votação. Aprovado por 

Unanimidade. Moções de Pesar de autoria do 

vereador Claudiel Machado dos Santos: Nº457/022 – 

À Família da Sra. Suely Ribeiro Barros da Silva. 

Nº458/022 – À Família do Sr. Felipe Barbosa de 

Sousa. Em discussão. Em votação. Aprovados por 

Unanimidade. Tribuna: Com a palavra o vereador 

Ygor Cortez ressalta com relação a Audiência Pública 

que foi realizada ontem sobre a instalação do 

“Calçadão na Conego João Lima” e que o projeto foi 
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rejeitado pelos comerciantes e empresários da 

Conego João Lima que seriam impactados com esse 

projeto, com isso o Sr. Prefeito informou a todos que 

o referido Calçadão não será mais construído, e vale 

destacar a humildade do Sr. Prefeito Wagner por 

respeitar a opinião dos comerciantes impactados e o 

parabeniza por abrir mão desse projeto pensando nas 

pessoas que serão impactadas. O vereador Matheus 

Mariano diz que gostaria de ressaltar fez uma 

pesquisa no seu Instagram sobre a construção desse 

Calçadão e que muitas pessoas votaram a favor da 

construção do mesmo, ou seja, é preciso atentar para 

essa questão, pois no seu ponto de vista a Conego 

João Lima precisa se renovar. O vereador Marcos 

Duarte destaca que é louvável a atitude do Sr. 

Prefeito Wagner, mas que no seu ponto de vista, a 

realização de apenas uma audiência pública é muito 

pouco para debaterem um assunto tão importante, ou 

seja, é preciso pensar no futuro da nossa cidade e a 

revitalização da Conego João Lima é algo que deve 

ser pensado, pois daqui um tempo esse comercio 

estará defasado e a renovação com a construção 

desse Calçadão talvez seja a solução para resgatar o 

comercio da mesma. O vereador Marcos Duarte 

ressalta que esse comércio da Avenida Conego João 
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Lima, não irá conseguir se manter com a abertura do 

Shopping (Via Lago), destacando também que outra 

obra que precisa ser feita com urgência e que já 

deveria ter sido feita, é a abertura da rua da Praça das 

Bandeiras, e transformar esse Praça em um 

estacionamento rotativo. O vereador Thiago Costa diz 

que está ouvindo as falas dos vereadores, uns 

falando de shopping outros de construção de 

Calçadão, enquanto que a população que mora na 

periferia da nossa cidade, não consegue sequer 

transitar nas ruas do seu bairro pela situação que as 

mesmas se encontram. A vereadora Paula Zerbini 

(professora Paula) fala que é preciso amadurecer a 

nossa cidade como um todo e pensar na parte 

periférica da cidade, pois é a parte da cidade que mais 

necessita de ações do Poder Público. Destaca que 

essa Audiência Pública para a discussão da 

construção do Calçadão, já foi realizada tardiamente, 

pois os recursos já estão garantidos e estarão nos 

cofres públicos, ou seja, não terão tempo hábil para a 

execução desse projeto, sendo que esse assunto 

precisa ser debatido amplamente, não apenas numa 

única reunião. O vereador Ygor Cortez fala que 

comércio de rua não irá acabar nunca, pois a pessoa 

compra nesse comércio é por necessidade, e que é 
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preciso muito mais tempo para avaliar um projeto 

como esse, mas ressalta que os comerciantes da 

Conego João Lima estão comemorando pela não 

realização desse projeto. O vereador Robert 

Delmondes diz que é a situação é bem clara, não 

haverá mais o projeto, não será mais construído o 

Calçadão. O vereador Edimar Leandro ressalta que 

não consegue entender o posicionamento do 

vereador Ygor Cortez, pois o mesmo se posicionou 

contrário à construção do Calçadão na Audiência 

Pública e agora parece que o mesmo está mudando 

de posição, diz que também não entende porque o Sr. 

Prefeito perdeu o prazo, pois se desde de 2021 já 

estavam estudando sobre a construção desse 

Calçadão, porque somente agora foram realizar essa 

audiência pública. O vereador Jorge Ferreira 

parabeniza o Sr. Prefeito Municipal por atender e 

ouvir os empresários da Conego João Lima, pois são 

os empresários que geram empregos. Considerações 

Finais: O vereador Robert Delmondes fala sobre a 

importância de saberem valorizar o trabalho das 

pessoas que trabalham com materiais recicláveis. O 

Sr. Presidente em exercício destaca que sobre o 

assunto do Calçadão, não adianta nada ficar falando 

aqui depois que já foi decido na Audiência Pública, os 
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vereadores deveriam ter falado ontem durante a 

realização da mesma. 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.  


