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       Ata da 8ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal 

de Araguaína, Estado do Tocantins. Aos vinte e seis 

dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às 

nove horas, sob a presidência da vereadora Maria 

José Cardoso Santos, compareceram os seguintes 

vereadores: Abraão de Araújo Pinto, Claudiel 

Machado dos Santos, Edimar Leandro da Conceição, 

Geraldo Francisco da Silva, Jorge Ferreira Carneiro, 

Marcos Antônio Duarte da Silva, Matheus Mariano de 

Sousa, Terciliano Gomes Araújo, Thiago Costa 

Cunha, Wilson Lucimar Alves Carvalho e Ygor Sousa 

Cortez. Todos em número de doze. Havendo número 

legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e 

convida o vereador Terciliano Gomes para fazer a 

leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo – 

06. O secretário e exercício vereador Marcos Duarte 

faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. 

Em votação. Aprovado por unanimidade. 

Correspondências: Oficio Nº50/2022 – Gabinete do 

vereador Gideon da Silva Soares – Assunto: 

Justificativa de ausência na sessão do dia 

26/10/2022. OFICIO Nº043/2022 – Gabinete do 

vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) – 

Assunto: Ausência na sessão. Oficio Nº038/2022 – 

Gabinete da vereadora Paula Rodrigues Zerbini – 
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Assunto: Justificativa de ausência na sessão do dia 

26/10/2022. OFICIO Nº004/2022 – Gabinete do 

vereador Divino Junior do Nascimento – Assunto: 

COMUNICADO DE AUSÊNCIA. Oficio Gab.Ver.Robert 

Delmondes Nº009/2022 – Assunto: Justificativa de 

ausência na sessão do dia 26/10/2022. Ordem do 

Dia: O vereador Claudiel Santos registra as 

presenças da Equipe Tucuna da Escola SESI. A Sra. 

Presidente em exercício vereadora Maria José (Zezé 

Cardoso) faz o registro das referidas presenças e os 

convida para compor a Tribuna de Honra. O vereador 

Edimar Leandro registra as presenças da Sra. Valéria 

e da Sra. Luciana. Projetos para comissões: Projeto 

de Lei Complementar Nº023/022 – Autor: Executivo 

Municipal. Projeto de Decreto Legislativo Nº024/022 – 

Autor: Geraldo Francisco da Silva. Os referidos 

projetos serão encaminhados as comissões 

competentes. Projetos para 1ª Votação: Projeto de Lei 

Nº001/022 – Dispõe sobre o prazo de validade de 

laudo médico pericial que atesta Transtorno do 

Espectro Autista (TEA) para os fins que especifica no 

âmbito do Município de Araguaína e dá outras 

providências. Autor: Matheus Mariano de Sousa. É 

feito a leitura na íntegra do referido projeto. Leitura 

dos Pareceres das Comissões e do Jurídico da Casa. 
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Em 1ª discussão. O vereador Matheus Mariano faz a 

defesa do seu projeto, ressaltando que a pessoa que 

tem TEA não tem um prazo para ficar curado, ou seja, 

a doença é controlada, por isso apresenta esse 

projeto para que o laudo médico não tenha validade, 

pois não se pode determinar o período (prazo) que a 

pessoa precisará do laudo médico. O vereador 

Claudiel Santos manifesta seu apoio ao vereador 

Matheus Mariano. O vereador Marcos Duarte 

parabeniza o autor do projeto pela iniciativa da 

matéria.  O vereador Terciliano Gomes cumprimenta 

o vereador Matheus Mariano pelo projeto e manifesta 

seu voto favorável. O vereador Wilson Carvalho 

registra as presenças do Dr. Davi Morais – Advogado 

Subseção de Araguaína e da Dra. Ludmila – 

Advogada e solicita que os mesmos sejam 

convidados para a Tribuna de Honra. A Sra. 

Presidente atende a referida solicitação e convida os 

Advogados para que ocupem a Tribuna de Honra. Em 

1ª votação o Projeto de Lei Nº001/022. Aprovado por 

Unanimidade. O vereador Claudiel Santos solicita 

alteração de pauta para a votação da sua moção de 

aplausos. A Sra. Presidente coloca em votação a 

solicitação de alteração de pauta. Sendo aprovado 

por unanimidade. Moção de Aplausos Nº456/022 de 
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autoria do vereador Claudiel Machado dos Santos – 

Aos Integrantes da Equipe Tucuna da Escola SESI, 

pela vitória na Olimpíada Brasileira de Robótica. Em 

discussão. Com a palavra o vereador Claudiel Santos 

ressalta que é com muita alegria e honra que 

apresenta essa moção para a Equipe Tucuna que irá 

representar o nosso município na França e isso é um 

orgulho muito grande e faz o registro dos alunos 

Regimar Negreiros e Sérgio Timóteo que compõem a 

Equipe Tucuna, o Professor Ulisses Parreira e a 

Diretora Carmelita Cavalcante. Em votação a Moção 

de Aplausos Nº456/022. Aprovado por Unanimidade. 

O vereador Claudiel Santos faz a entrega da moção 

aos seus homenageados. Com a palavra o jovem 

Regimar Negreiros que compõe a Equipe Tucuna faz 

um pequeno relato de como foi o trabalho para 

conseguirem chegar onde estão hoje e destaca sobre 

a criação da equipe que foi o Robô que trouxeram 

para mostrar a todos os presentes e ressalta que esse 

Robô tem como função o resgate de vítimas, faz um 

agradecimento especial ao Professor Ulisses Parreira 

e a Diretora Carmelita Cavalcante que não mediram 

esforços lhes apoiando sempre, e diz que quanto ao 

nome da Equipe que foi perguntado a ele, destaca 

que foi inspirado no nome do peixe Tucunaré. A Sra. 
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Presidente agradece a presença da Equipe Tucuna e 

da Equipe do SESI e que essa Casa de Leis se sente 

honrada em recebê-los. O vereador Marcos Duarte 

solicita a retirada do Projeto de Lei Nº010/022 de sua 

autoria. A Sra. Presidente atende a referida 

solicitação e retira a matéria de pauta a pedido do 

autor da mesma. O vereador Terciliano Gomes 

solicita a suspensão da sessão para uma reunião com 

todos os vereadores na sala da Presidência, para 

poderem conversar a respeito dessa matéria que foi 

solicitada a retirada da pauta e das demais. A sessão 

é suspensa. Reaberto os trabalhos. Projeto de Lei 

Nº048/022 – Institui a Semana de Orientação e 

Combate à Diabetes no âmbito do Município de 

Araguaína e dá outras providências. Autor: Ygor 

Sousa Cortez. É feito a leitura na íntegra do referido 

projeto. Leitura dos Pareceres das Comissões e do 

Jurídico da Casa. Em 1ª discussão. O vereador Ygor 

Cortez faz a defesa do seu projeto, ressaltando a 

importância do mesmo e que sabe bem o perigo da 

doença Diabetes, pois sua filha é diabética. Em 1ª 

votação o Projeto de Lei Nº048/022. Aprovado por 

Unanimidade. Projeto de Lei Nº110/022 – Institui o 

Dia Municipal de Defesa das Prerrogativas da 

Advocacia no âmbito do município de Araguaína. 
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Autor: Wilson Lucimar Alves Carvalho. É feito a leitura 

na íntegra do referido projeto. Leitura dos Pareceres 

das Comissões e do Jurídico da Casa. Em 1ª 

discussão. O vereador Wilson Carvalho solicita 

permissão para que o Dr. David, a Dra. Ludmila e o 

Dr. José Quezado possam fazer uso da palavra. A 

Sra. Presidente deixa autorizado a solicitação de uso 

da palavra feita pelo vereador Wilson Carvalho. Com 

a palavra a Dra. Ludmila cumprimenta a todos os 

presentes e ressalta que é preciso que fique bem 

claro, para que não confundam prerrogativas com 

privilégios, ou seja, as prerrogativas são de 

fundamental importância para que os Advogados 

possam defender os direitos dos cidadãos. Com a 

palavra o Dr. David cumprimenta a todos os 

vereadores na pessoa do vereador Wilson Carvalho 

autor do projeto e ressalta que esse projeto é de suma 

importância, pois essas prerrogativas são 

necessárias para que os Advogados possam 

representar e defender os direitos do cidadão. Em 

aparte o vereador Jorge Carneiro questiona o Dr. 

David com relação a situação em que o Brasil está 

vivenciando quanto ao período político, mas 

especificamente com relação aos atos do Ministro 

Alexandre de Morais. O Dr. David diz que a Ordem 
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dos Advogados não pode ter atuação política e sim 

agir processualmente, ou seja, a OAB Nacional 

sempre que é necessário está atuando juridicamente 

e não pode emitir posicionamentos políticos 

partidários. Com a palavra o Dr. José Quezado 

cumprimenta a todos os presentes e agradece por 

esse projeto que é de suma importância. Com a 

palavra o vereador Wilson Carvalho agradece a 

presença dos Advogados e ressalta que essas 

prerrogativas são importantíssimas para que o 

Advogado possa garantir a defesa dos direitos do 

cidadão. Em 1ª votação o Projeto de Lei Nº110/022. 

Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nº123/022 

– Institui, no âmbito do Município de Araguaína, a 

Semana Municipal da Juventude e dá outras 

providências. Autor: Geraldo Francisco da Silva. É 

feito a leitura na íntegra do referido projeto. Leitura 

dos Pareceres das Comissões e do Jurídico da Casa. 

Em 1ª discussão. O vereador Geraldo Silva pede o 

apoio dos nobres colegas destacando que com a 

criação dessa semana poderá ser feito muitas ações 

e programas voltados para a nossa juventude. Em 1ª 

votação o Projeto de Lei Nº123/022. Aprovado por 

Unanimidade. O vereador Terciliano Gomes pede a 

retirada da pauta do Projeto de Lei Nº051/022 de sua 
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autoria. A Sra. Presidente em exercício atende a 

referida solicitação e retira da pauta o referido projeto 

a pedido do autor do mesmo. Requerimentos de 

autoria dos vereadores Nº2380/022. Em discussão. 

Em votação. Aprovado por Unanimidade. 

Requerimento do vereador Claudiel Machado dos 

Santos Nº2341/022. Em discussão. Em votação. 

Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do 

vereador Edimar Leandro da Conceição: Nº2313/022 

e Nº2314/022. Em discussão. Em votação. 

Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 

vereador Geraldo Francisco da Silva: Nº2331/022, 

Nº2332/022, Nº2346/022, Nº2347/022 e Nº2355/022. 

Em discussão. Em votação. Aprovados por 

Unanimidade. Requerimento do vereador Jorge 

Ferreira Carneiro (Sargento Jorge Carneiro) 

Nº2337/022. Em discussão. Em votação. Aprovado 

por Unanimidade. Requerimento do vereador Marcos 

Antônio Duarte da Silva Nº2263/022. Em discussão. 

Em votação. Aprovado por Unanimidade. 

Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso 

Santos (Zezé Cardoso):  Nº2226/022, Nº2280/022, 

Nº2281/022, Nº2357/022 e Nº2358/022. Em 

discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 

Requerimento do vereador Thiago Costa Cunha 
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Nº2345/022. Em discussão. Em votação. Aprovado 

por Unanimidade. Requerimentos do vereador 

Terciliano Gomes Araújo: Nº2333/022, Nº2334/022, 

Nº2335/022, Nº2336/022 e Nº2356/022. Em 

discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  

Requerimentos do vereador Wilson Lucimar Alves 

Carvalho: Nº2204/022, Nº2205/022, Nº2206/022 e 

Nº2207/022. Em discussão. Em votação. Aprovados 

por Unanimidade. Requerimentos do vereador Ygor 

Sousa Cortez: Nº2304/022 e Nº2305/022. Em 

discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 

Indicação de autoria dos vereadores Nº132/022. 

Indicação de autoria do vereador Geraldo Francisco 

da Silva Nº131/022. As Indicações serão 

encaminhadas a quem de direito.  Tribuna: O 

vereador Edimar Leandro diz que usa a Tribuna hoje 

para ressaltar que a população do setor Nova 

Araguaína está pedindo socorro, pois a maioria das 

ruas estão intransitáveis. O vereador Thiago Costa 

fala que como morador do setor Nova Araguaína sabe 

muito bem da real situação do mesmo, e que é um 

bairro muito grande com cinquenta e duas ruas e 

espera que com a união de todos os vereadores as 

obras que precisam ser feitas para o setor Nova 

Araguaína sejam todas realizadas. O vereador 
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Geraldo Silva convida a todos para amanhã as 

17h00min comparecerem na inauguração da Unidade 

Básica de Saúde do Distrito de Novo Horizonte. Com 

a palavra o vereador Jorge Carneiro fala a todos que 

tenham muito cuidado quando forem votar e pensem 

bem, que votem com consciência pela coisa certa. O 

vereador Marcos Duarte ressalta que realmente é 

muito importante ter a consciência na hora de votar e 

pensem bem pois é preciso dar exemplo para as 

nossas crianças, para os nossos filhos, pois é um 

momento crucial para o nosso País, por isso pede a 

todos que votem no candidato Bolsonaro que não é 

perfeito, mas defende a liberdade, os valores cristãos 

e defende a Família. O vereador Edimar Leandro diz 

que no primeiro turno das eleições votou no candidato 

Lula, contudo nesse segundo turno a pedido do seu 

Deputado eleito Alexandre Guimarães irá votar no 

candidato Bolsonaro. O vereador Geraldo Silva 

assume a Presidência da Mesa Diretora. O vereador 

Claudiel Santos ressalta que é preciso ter muita 

consciência e pensar no nosso Pais, por isso irá votar 

no candidato Bolsonaro. A vereadora Maria José 

(Zezé Cardoso) diz que o seu posicionamento é a 

favor do candidato Bolsonaro. O vereador Ygor 

Cortez diz que só bandido consegue ser contra a 
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Polícia, assim como ser contra os valores cristãos e 

da família, por isso é preciso ter muito cuidado. O 

vereador Jorge Carneiro manifesta o seu repudio aos 

Policiais Militares que votam no PT.  O vereador 

Thiago Costa diz que é preciso atentar com relação a 

Represa do Corujão, pois passou na referida 

localidade e viu marcar de balas de revolver nas 

placas, por isso pede ao Executivo Municipal que 

coloque iluminação na localidade da Represa do 

Corujão e que possam ter uma fiscalização nessa 

localidade. Com a palavra o vereador Ygor Cortez fala 

sobre o caso de uma criança de dois anos de idade 

que foi diagnosticada com duas hérnias e pede as 

autoridades responsáveis que dê atenção a esse 

caso, pois já tem meses que foi feito esse diagnóstico 

e já são quatro dias que essa criança está tendo febre 

ininterrupta, e a mãe dessa criança está 

desesperada, pois a cirurgia até hoje não foi sequer 

agendada. O vereador Marcos Duarte questiona ao 

vereador Ygor se estão esperando é a regulação do 

Município? O vereador Ygor Cortez diz que sim, a 

regulação do município e que não consegue saber o 

porquê não agilizam essa situação, diz que foi 

informado que talvez o atendimento poderá ser feito 

no mês de novembro/2022, mas não deram nenhuma 
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certeza. A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) diz 

que toda regra tem exceção pela urgência do caso e 

manifesta seu apoio ao vereador Ygor Cortez. O 

vereador Claudiel Santos diz que é um direito dessa 

criança ser atendida e não tem cabimento essa 

espera por se tratar de uma criança e que é 

lamentável precisar da interferência de um político 

para conseguir o atendimento e manifesta seu apoio 

ao vereador Ygor Cortez. O vereador Ygor Cortez diz 

que o caso dessa criança foi diagnosticado de 

urgência, por isso veio falar nessa Tribuna da Câmara 

e faz o apelo a todos os vereadores para ajudarem 

financeiramente caso não consigam agendar essa 

cirurgia até na semana que vem. 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.  

   


