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       Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal 
de Araguaína, Estado do Tocantins. Aos sete  dias do 
mês de novembro 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 e Wilson Lucimar Alves 
Carvalho. Todos em número de dezesseis. Havendo 
número legal o Sr. Presidente declara aberta esta 
sessão e convida a vereadora Maria José (Zezé 
Cardoso) para fazer a leitura da Bíblia. A vereadora 
faz a leitura do Salmo – 111. O secretário vereador 
Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) faz a leitura 
da ata da sessão anterior. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por unanimidade. 
Correspondências: Of. GAB. Nº336/2022 – gabinete 
do vereador Ygor Sousa Cortez – Assunto: 
Justificativa de ausência do vereador nas sessões 
dos dias 07 e 08/11/2022. Ordem do Dia: O vereador 
Divino Bethânia Júnior registra a presença da 
Professora Roberta e solicita para que a mesma 
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possa fazer uso da palavra para explanar sobre a 
causa animal, visto que a mesma é Diretora do 
Instituto Mundo Animal. O vereador Terciliano Gomes 
solicita alteração de pauta para a votação do projeto 
Nº131/022 de sua autoria visto que os Moto taxistas 
estão presentes na sessão para acompanhar a 
votação do mesmo. O Sr. Presidente informa que 
encaminhará os projetos para as comissões e 
colocará os projetos para 2ª votação, em seguida 
atenderá as referidas solicitações. Projetos para 
Leitura: Projeto de Lei Nº132/022 – Autor: Claudiel 
Machado dos Santos. Projeto de Lei Nº133/022 – 
Autor: Wilson Lucimar Alves Carvalho. Projeto de Lei 
Nº134/022 – Autor: Alcivan José Rodrigues (Soldado 
Alcivan). Projeto de Decreto Legislativo Nº033/022 – 
Autor: Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto 
de Decreto Legislativo Nº034/022 – Autor: Comissão 
de Finanças e Orçamento. Foi feita a leitura em 
plenário dos referidos projetos. Projetos para 2ª 
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. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado 
por Unanimidade. Projeto de Lei Nº110/022 – Institui 
o Dia Municipal de Defesa das Prerrogativas da 
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Advocacia no âmbito do município de Araguaína. 
Autor: Wilson Lucimar Alves Carvalho. Em 2ª 
discussão. Em 2ª votação. 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. Em 2ª discussão. 
Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. A sessão 
é suspensa. Reaberto os trabalhos. O Sr. Presidente 
atende a solicitação feita pelo vereador Terciliano 
Gomes. Projeto de Lei Nº131/022 – Regulamenta o 
transporte privado individual remunerado de 
passageiros intermediados por plataformas digitais, 
no âmbito do Munícipio de Araguaína – TO e dá 
outras providências. Autor: Terciliano Gomes Araújo. 
É feita a leitura na íntegra do referido projeto. O 
vereador Geraldo Silva assume a Presidência da 
Mesa Diretora. Leitura dos Pareceres das Comissões 
e do Jurídico da Casa. Em 1ª discussão. Com a 
palavra o vereador Terciliano Gomes faz os 
agradecimentos aos vereadores que subscreveram 
neste projeto e aos vereadores relatores e membros 
das comissões pela agilidade dos pareceres. Com 
relação ao projeto que hora está sendo discutido, diz 
que comparando a nossa cidade com a capital 
Palmas que por sua vez possui muito menos moto táxi 
legalizados e vale ressaltar que em Palmas tudo é 
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muito mais longe que em Araguaína, com isso é 
preciso atentar, pois se não legalizarem e colocarem 
regras para explorar o serviço de transporte de 
passageiros, o transporte público de passageiros na 
modalidade moto taxi na nossa cidade estará fadado 
a falência e destaca que fique bem claro que não são 
contra o transporte na modalidade plataformas 
digitais, o que estão propondo é que esse serviço seja 
feito legalizado. O Sr. Presidente convida o 
representante jurídico da ASTT, o Dr. Cristiano 
Feitosa – Advogado da ASTT para que possa fazer 
uso da palavra. O Dr. Cristiano Feitosa cumprimenta 
a todos os presentes e ressalta que é de fundamental 
importância que seja feito essa regulamentação em 
Lei.  A palavra é aberta aos vereadores. O vereador 
Edimar Leandro parabeniza o vereador Terciliano 
Gomes pela apresentação desse projeto e manifesta 
seu voto favorável. Com a palavra o vereador Jorge 
Carneiro (Sargento Jorge Carneiro), diz que esse 
projeto é muito bom, pois as pessoas que exploram o 
serviço na modalidade digital terão que respeitar a Lei 
e pagar as taxas assim como os moto taxistas pagam, 
por isso manifesta seu voto favorável. O vereador 
Robert Delmondes ressalta que está sendo visto que 
esse projeto está em consonância com os órgãos que 
atuam no trânsito da nossa cidade e manifesta seu 
apoio e seu voto favorável a referida matéria. O 
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vereador Gideon Soares manifesta seu voto favorável 
e como foi dito é um projeto de suma importância e 
que vem de encontro a nossa população beneficiando 
a todos com a garantia da Lei. Com a palavra a 
vereadora Paula Zerbini (Professora Paula) ressalta 
que quando o Executivo não age o Legislativo precisa 
atuar e esse projeto mostra isso, por isso manifesta 
seu voto favorável. O vereador Divino Bethânia Júnior 
diz que com certeza o projeto será aprovado, mas é 
preciso atentar que o trânsito da nossa cidade está 
um verdadeiro caos, por isso é preciso atentar para 
essa situação pois melhorando o trabalho dos moto 
taxistas os beneficiados será a nossa população. 
Com a palavra o vereador Alcivan Rodrigues diz que 
não poderia deixar de cumprimentar e parabenizar 
todos os moto taxistas pelo trabalho que realizam 
todos os dias e esse projeto é uma forma de 
reconhecimento a esses profissionais que arriscam 
suas vidas no sustento de suas famílias e manifesta 
seu voto favorável. O vereador Matheus Mariano 
manifesta seu apoio e seu voto favorável e eu a 
classe dos moto taxistas pode sempre contar com seu 
apoio. O vereador Wilson Carvalho manifesta seu 
voto favorável. Com a palavra o vereador Marcos 
Duarte ressalta que não querem proibir ninguém de 
trabalhar, o que estão aprovando é para que o 
princípio da igualdade prevaleça para todos os 
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trabalhadores, ou seja, a Lei seja aplicada para todos 
e por isso manifesta seu voto favorável. Em 1ª 
votação o Projeto de Lei Nº131/022. Aprovado por 
Unanimidade. Projetos para 1ª Votação: Projeto de lei 
Complementar Nº021/022 – Altera e acrescenta 
dispositivos na Lei Complementar 046, de janeiro de 
2017 e na Lei Complementar 085 de 08 de junho de 
2021 e dá outras providências. Autor: Executivo 
Municipal. É feito a leitura na íntegra do referido 
projeto. Leitura dos pareceres das Comissões e do 
Jurídico da Casa. Em 1ª discussão. O vereador 
Alcivan Rodrigues, ressalta que esse projeto é de 
suma importância para que os Agentes da Guarda 
Municipal possam ter seus direitos atendidos. Em 1ª 
votação o Projeto de Lei Complementar Nº021/022. 
Aprovado por Unanimidade. O Presidente Gideon 
Soares reassume a Presidência. Projeto de Lei 
Nº052/022 – Dispõe sobre o Estatuto de Proteção, 
Defesa e Controle das Populações de Animais 
Domésticos no Município de Araguaína 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. Com a palavra o vereador Geraldo 
Silva diz que apresenta esse projeto após conversar 
com o Sr. Diego e a Professora Roberta e ver a 
necessidade de regulamentar a proteção aos animais 
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e para que possam punir mais efetivamente as 
pessoas que agridem e até mesmo matam os animais 
e espera que esse projeto seja apenas mais um passo 
na proteção dos animais. Com a palavra o vereador 
Claudiel Santos parabeniza o vereador Geraldo Silva 
pela apresentação desse projeto e manifesta seu voto 
favorável. O vereador Thiago Costa diz que a causa 
animal muitas vezes passa desapercebida por muitas 
pessoas, e que é preciso que todos olhem com mais 
carinho e que é um defensor de toda vida, por isso 
manifesta seu voto favorável seu apoio sempre em 
defesa da causa animal. Com a palavra o vereador 
Marcos Duarte diz que é favorável a esse projeto e 
que é preciso saber discernir que os animais que são 
utilizados na zona rural para o sustento de famílias 
não estão sendo judiados, eles estão sendo uteis 
para que as famílias possam garantir os seus 
sustentos, mas que fique bem claro que é contra todo 
tipo de agressão aos animais. O vereador Abraão de 
Araújo diz que tem um cachorro que para ele é como 
um filho e que os animais possuem o amor verdadeiro 
e o ser humano precisa aprender muito com eles. 
Com a palavra a vereadora Maria José (Zezé 
Cardoso) diz que admira muito quem cuida e cria 
animais e que é preciso ter respeito e cuidado com 
todos os animais e parabeniza o vereador Geraldo 
Silva pela apresentação do projeto. Com a palavra o 
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vereador Alcivan Rodrigues parabeniza as ONGs e as 
pessoas que trabalham em prol da causa animal e 
que se dedicam totalmente a cuidarem dos animais e 
manifesta seu apoio e seu voto favorável a esse 
projeto. O vereador Terciliano Gomes cumprimenta o 
vereador Geraldo Silva pela iniciativa de apresentar 
esse projeto e que é preciso que todos saibam ter 
respeito pelos animais. O vereador Matheus Mariano 
parabeniza os membros da APAA e de todos que 
trabalham em prol da causa animal e manifesta seu 
voto favorável. O vereador Geraldo Silva agradece a 
todos os vereadores que manifestaram apoio ao 
projeto e solicita ao Sr. Presidente que possa abrir 
espaço para que o Sr. Diego e a Professora Roberta 
possam fazer uso da palavra. Em 1ª votação o Projeto 
de Lei Nº052/022. Aprovado por Unanimidade. Com 
a palavra a Professora Roberta Vaz – Presidente do 
Instituto Mundo Animal, que agradece a todos os 
vereadores em nome do vereador Geraldo Silva, pela 
aprovação desse projeto, ressalta que é um projeto 
de suma importância para todos que trabalham em 
prol da causa animal, agradece também ao vereador 
Divino Bethânia Júnior que sempre está divulgando 
no seu Programa de TV, todos os trabalhos e ações 
que são realizados pelas ONGs, pelos Institutos e 
pelas pessoas  que estão envolvidas em prol da 
causa animal. A Professora Roberta Vaz faz algumas 
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ressalvas quanto a inserir alguns tópicos no projeto 
sem prejuízo para a aprovação do mesmo e ressalta 
que os animais não podem estar aqui presentes hoje 
na aprovação desse projeto e por isso estão 
representando-os, mas poderiam sim trazer os 
animais para presenciarem esse momento sem 
nenhum problema, pois os mesmos teriam condições 
de estarem presentes nesta sessão sem nenhuma 
interferência ao andamento desta sessão, e que fique 
claro que nunca incentivaram a humanização dos 
animais, mas a partir do momento que a pessoa se 
dispõe a criar um animal deve ser feito de forma 
responsável e digna para o animal. A professora 
Roberta Vaz diz que gostaria de ressaltar a leitura do 
referido projeto que foi feita pelo vereador Marcos 
Duarte, pois a mesma foi feita em tom jocoso, e que 
é preciso saber respeitar a matéria independente do 
que o mesmo pense ou tenha sua opinião pessoal e 
diante disso manifesta seu repúdio pela forma como 
o mesmo procedeu a leitura da referida matéria, a 
Professora Roberta Vaz ressalta que esse momento 
é único e está sendo repassado para toda a UFT. O 
Sr. Presidente coloca em votação a prorrogação da 
sessão por uma hora. Sendo aprovado a prorrogação 
por Unanimidade. Com a palavra o vereador Marcos 
Duarte diz a Professora Roberta Vaz que apresentou 
uma Emenda Parlamentar ao Orçamento no valor de 
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20 mil reais, destinada a APAA, mas que a sua 
emoção e opinião é diferente de quem está à frente 
da causa animal, mas nem por isso é a favor dos 
maus tratos aos animais. Com a palavra a Professora 
Roberta Vaz diz que é preciso que fique bem claro 
que animais de ruas não é de responsabilidade das 
ONGs ou Institutos é de responsabilidade do Poder 
Público e pede aos vereadores Divino Bethânia Junior 
e Geraldo Silva que possa interceder junto ao Sr. 
Prefeito Municipal para que o mesmo possa receber 
os representantes das ONGS e dos Institutos que 
estão à frente da causa animal, pois já tentaram por 
diversas vezes agendar uma reunião com o Sr. 
Prefeito Municipal e nunca conseguiram. Com a 
palavra o Sr. Diego – Diretor da APAA diz que esse 
momento é de suma importância e agradece 
imensamente aos vereadores que estão abraçando a 
causa animal e que a APAA existe há mais de sete 
anos e que é um trabalho totalmente voluntário sem 
nenhuma remuneração e que é preciso que todos 
apoiem, pois infelizmente muitos passam por um 
animal abandonado e ignora e pede a todos que  
possam ajudar, pois os animais não podem sofrer as 
consequências da irresponsabilidade de uma pessoa 
e que o projeto e o sonho da APAA é acabar de uma 
vez por todas com os animais de rua. O Sr. Presidente 
agradece a presença da Professora Roberta Vaz e do 
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Sr. Diego. Moção de Aplausos de autoria do vereador 
Terciliano Gomes Araújo Nº461/022 – A Banda 
Mistério Fiel Amor, pela trajetória e pela composição 
de bela canção em homenagem a nossa cidade 
Araguaína. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade.  O vereador Terciliano Gomes faz a 
entrega da moção aos seus homenageados. A 
sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. Projeto de 
Decreto Legislativo Nº024/022 – Concede Título de 
Cidadão Araguainense a Aldair da Costa Sousa e dá 
outras providências. Autor: Geraldo Francisco da 
Silva. Leitura na íntegra do referido projeto. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Projeto de Decreto Legislativo Nº025/022 - Concede 
Título de Cidadão Araguainense a Nilsonvalto Ribeiro 
de Sousa e dá outras providências. Autor: Jorge 
Ferreira Carneiro (Sargento Jorge Carneiro). Leitura 
na íntegra do referido projeto. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de 
Decreto Legislativo Nº026/022 - Concede Título de 
Cidadão Araguainense a Clênio Boaventura de Moura 
e dá outras providências. Autor: Jorge Ferreira 
Carneiro (Sargento Jorge Carneiro). Leitura na 
íntegra do referido projeto. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de 
Decreto Legislativo Nº027/022 - Concede Título de 
Cidadão Araguainense a André da Silva Fernandes e 
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dá outras providências. Autor: Terciliano Gomes 
Araújo. Leitura na íntegra do referido projeto. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Projeto de Decreto Legislativo Nº028/022 - Concede 
Título de Cidadão Araguainense a Francisco Xavier 
Saraiva de Souza e dá outras providências. Autor: 
Gideon Da Silva Soares. Leitura na íntegra do referido 
do projeto. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo 
Nº029/022 – Concede Título de Cidadão 
Araguainense a Antônio Feitosa Alencar e dá outras 
providências. Autor: Terciliano Gomes Araújo. Leitura 
na íntegra do referido projeto. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de 
Decreto Legislativo Nº030/022 – Concede Título de 
Cidadão Araguainense a Jocélio Rodrigues Alves e 
dá outras providências. Autor: Matheus Mariano De 
Sousa. Leitura na íntegra do referido projeto. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Projeto de Decreto Legislativo Nº031/022 - Concede 
Título de Cidadão Araguainense a Pedro Paulo Abrão 
Martins de Oliveira e dá outras providências. Autor: 
Thiago Costa Cunha. Leitura na íntegra do referido 
projeto. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo 
Nº032/022 - Concede Título de Cidadão 
Araguainense a João Olinto Garcia de Oliveira e dá 
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outras providências. Autor: Thiago Costa Cunha. 
Leitura na íntegra do referido projeto. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de 
Decreto Legislativo Nº035/022 - Concede Título de 
Cidadão Araguainense a Wilton Gomes Galvão 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 Legislativo 
Nº036/022 – Concede Título de Cidadão 
Araguainense a Wolasce Campelo Soares e dá 
outras providências. Autor: Robert Delmondes 
Barbosa. É feito a leitura na íntegra do referido 
projeto. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Projeto de Lei Nº115/022 - Institui a 
obrigatoriedade da fixação de informativo sobre o 
direito à assistência religiosa e pacientes internados 
nas unidades hospitalares públicas e particulares do 
Município de Araguaína. Autor: Gideon da Silva 
Soares. 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. O Sr. Presidente informa que as 
proposituras que não foram aprovadas na sessão de 
hoje serão apreciadas na próxima sessão. O vereador 
Abraão de Araújo solicita pela ordem e diz que usa a 
palavra para parabenizar o candidato Luís Inácio Lula 
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da Silva que foi eleito nas últimas eleições a 
Presidência do Brasil. Nada mais havendo a tratar o 
Sr. Presidente 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.  

 

 


