
  

 

ESTADO DO TOCANTINS 

PODER LEGISLATIVO 

PLENÁRIO 
 

 

 

Página 1 de 7 
Rua das Mangueiras, nº 10, Centro, Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho | 77804-110 

Fone: (63) 3416-0401| www.araguaina.to.leg.br | portal@araguaina.to.leg.br 

Ata da 1ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Sessão Extraordinária Sem 
Remuneração. Aos cinco dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e 
três, às nove horas, sob a presidência do vereador Marcos Antonio 
Duarte da Silva, eleito para o biênio 2023 a 2024, na sessão ordinária 
do dia 21 de junho de 2022, conforme determina o parágrafo único 
do Artigo 41 da Lei Orgânica do Município. Compareceram os 
seguintes vereadores: Abraão de Araújo Pinto, Alcivan José 
Rodrigues, Edimar Leandro da Conceição, Geraldo Francisco da Silva, 
Jorge Ferreira Carneiro, Luciano Félix Santana Sousa, Marcos Antonio 
Duarte da Silva, Maria José Cardoso Santos, Paula Rodrigues Zerbini, 
Robert Delmondes Barbosa, Thiago Costa Cunha, Wilson Lucimar 
Alves Carvalho. Todos em número de doze. Havendo número legal o 
Sr. Presidente declara aberta esta sessão e convida a vereadora Maria 
José Cardoso (Zezé Cardoso) para fazer a leitura da Bíblia. A 
vereadora faz a leitura no salmo 23. O Sr. presidente cumprimenta o 
suplente de Vereador Jarbinha, justifica a não transmissão da sessão, 
considerando que os equipamentos estão sendo atualizados, ressalta 
que as sessões do mês de fevereiro serão todas transmitidas ao vivo. 
O Sr. Secretário vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) faz 
a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por unanimidade. Com a palavra o Sr. Presidente ressalta a 
necessidade da realização da Sessão Extraordinária de hoje, 
considerando a urgência de votação de medidas imprescindíveis que 
deverão ser adotadas na nova gestão. Ressalta mais uma vez que as 
votações não estão sendo transmitida devido as mudanças nos 
equipamentos de transmissão. Com a palavra a vereadora Maria José 
Cardoso Santos (Zezé Cardoso), cumprimenta uma amiga Sra. Ângela 
Inácio. O Sr. Presidente convida para sentar na tribuna de honra. O 
Vereador Geraldo Silva cumprimenta os Líderes Comunitários. 
Continuando os trabalhos o Sr. Presidente agradece os servidores da 
casa pelo empenho na organização dos trabalhos, agradece os 
companheiros vereadores, o Ex-Presidente Gideon e esclareceu que 
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os vereadores ausentes estão de viagem e solicita o Sr. Secretário da 
Mesa, Vereador Alcivan José Rodrigues para fazer a leitura dos ofício 
de justificativa de ausência dos Vereadores: Divino Junior do 
Nascimento (Divino Brthânia Jr.) Terciliano Gomes Araújo, Matheus 
Mariano de Sousa, Gideon da Silva Soares e Ygor Cortez, na sessão de 
hoje. Ordem do Dia: Continuando os trabalhos é realizado a eleição 
das Comissões Permanentes de acordo o parágrafo 4º do Art. 43 do 
Regimento desta Casa de Leis. Com a palavra o secretário vereador 
Alcivan José Rodrigues, esclarece que as comissões serão votadas 
uma por uma. O sr. Presidente informa que em fevereiro será 
acrescentada mais uma permanente. Em discussão a composição das 
Comissões Permanentes: Comissão de Justiça e Redação: Presidente: 
Maria José Cardoso Santos (PODEMOS), Vice-Presidente: Wilson 
Lucimar Alves Carvalho (PROS), Relator: Alcivan José Rodrigues 
(PROGRESSISTAS), Membro: Edimar Leandro da Conceição (MDB). 
Em votação, aprovada por unanimidade. Comissão de Finanças e 
Orçamento: Presidente: Thiago Costa Cunha (PSDB), Vice-Presidente: 
Alcivan José Rodrigues (Progressistas), Relator: Geraldo Francisco da 
Silva (MDB), Membro: Luciano Félix Santana Sousa (SD). Em 
discussão. Em votação, aprovada por unanimidade. Comissão de 
Educação Cultura e Assistência Social: Presidente: Geraldo Francisco 
da Silva (MDB), Vice-Presidente: Luciano Félix Santana Sousa (SD), 
Relator: EDIMAR Leandro da Conceição (MDB), Membro: Maria José 
Cardoso Santos (PODEMOS). Em votação é aprovado por 
unanimidade. Comissão de Obras e Serviços Público: Presidente: 
Abraão de Araújo Pinto (CIDADANIA) Vice-Presidente: Jorge Ferreira 
Carneiro (PSDB), Relator: Thiago Costa Cunha (PSDB) membro: 
Alcivan José Rodrigues (Progressistas). Em votação, aprovado por 
unanimidade. Comissão dos Direitos Humanos e Cidadania. 
Presidente: Edimar Leandro da Conceição (MDB), Vice-Presidente: 
Thiago Costa Cunha (PSDB), Relator: Geraldo Francisco da Silva 
(MDB), Membro: Abraão de Araújo Pinto (CIDADANIA). Em Votação, 
aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente Suspende a Sessão para 
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assinatura dos pareceres dos projetos em pauta. Reaberta a Sessão o 
Sr. Presidente solicita ao Ver. Alcivan para fazer a leitura das 
matérias. Com a palavra o Vereador Abrão, cumprimenta o Sr. 
Vilarindo. Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 001 - Altera a 
redação dos § § 2º e 3º do artigo 26 da Lei Orgânica do município de 
Araguaína, atualizada a partir da emenda à Lei Orgânica nº 26, de 21 
de outubro de 2020. Em discussão, em votação, aprovado por 
unanimidade. O Sr. Presidente Marcos Duarte, solicita que seja 
registrado em Ata o seu voto favorável na referida Emenda à Lei 
Orgânica. Projeto de Lei Complementar nº 001/23 - Autoriza a 
desafetação e a venda do imóvel que atualmente sedia o Poder 
Legislativo, denominado Palácio Legislativo Deputado Darcy 
Marinho, localizado na Rua das Mangueiras, nº 10, Centro, na cidade 
de Araguaína/TO. Em discussão. Com a palavra o Sr. Presidente 
Marcos Duarte, disse que a matéria é uma proposta que já tinha sido 
tratada com os colegas vereadores, antes mesmo de sua eleição para 
presidência desta Casa, ressalta que a venda do prédio da câmara, 
será aberto um processo licitatório, afirma que é um dos seus 
projetos e sonhos de todos membros da câmara a construção de uma 
nova sede do Poder Legislativo. Com a palavra o Vereador Alcivan 
parabenizando o Presidente Marcos pelas mudanças que estão 
acontecendo no Plenário da Câmara, valorizando a todos e também 
os Ex-Presidente. O Presidente Marcos pede apoio para aprovação do 
Projeto a todos os colegas vereadores para que seja concretizada a 
construção do Prédio da Câmara. Em Votação aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei Ordinária nº 001/23 - Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de indicação na placa de execução de obra ou 
qualquer tipo de serviço, e na placa de inauguração, quando existente 
destinação de recurso de emenda impositiva. Em discussão. Em 
votação, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária Nº 
002/23 - Fixa o subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos 
Secretários municipais a partir da legislatura iniciada em 2025. O Sr. 
Secretário fez a leitura em Discussão. Em Votação, Aprovado Por 
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Unanimidade. Projeto De Lei Ordinária Nº 003/23 - Altera e 
acrescenta dispositivos na Lei Municipal nº 3102, de 19 de setembro 
de 2019. O Sr. Secretário faz a leitura do projeto juntamente com o 
parecer jurídico e pareceres das comissões competentes. Em 
discussão. Em votação, aprovado por unanimidade. Projeto De 
Resolução Nº 001 - Estabelece os critérios para fixação do subsídio 
dos membros do Poder Legislativo do município de Araguaína/TO, 
nos termos do artigo 28, inciso XI, da Lei Orgânica do município de 
Araguaína, atualizada a partir da emenda à lei orgânica nº 26, de 21 
de outubro de 2020, a partir da legislatura iniciada em 2025. O Sr. 
Secretário faz a leitura da matéria, juntamente com o parecer jurídico 
e pareceres das comissões competentes. Em discussão. Com a 
palavra o Presidente disse que a sessão não está sendo transmitida, 
porém está sendo gravada em áudio e está à disposição de todos. 
Disse que a matéria em discussão e regulamentando a porcentagem 
que a constituição prever, não trata de aumento e regulamentação 
permitido por Lei. Em discussão. Em votação, aprovado por 
unanimidade. Projeto De Resolução Nº 002 - Autoriza instalação de 
lanchonete nas dependências físicas da Câmara Municipal de 
Araguaína. Secretário fez leitura do Projeto com os pareceres. Em 
discussão. Em votação, é aprovado por unanimidade. Projeto De 
Resolução Nº 003/23 - Regulamenta a utilização do plenário da 
Câmara Municipal de Araguaína. O Sr. Secretário faz a leitura do 
projeto com os pareceres. Em discussão. Em Votação, aprovado por 
unanimidade. Projeto de Resolução Nº 004/23 - instaura comissão 
temporária para acompanhamento do processo de elaboração do 
projeto de revisão e atualização do Regimento Interno da Câmara 
Municipal, do Estatuto dos Servidores Públicos da Câmara Municipal 
e do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Em discussão. Em 
votação, aprovado por unanimidade. O sr. Presidente registra a 
presença do vereador Flávio Cabanhas, ressalta a necessidade da 
aprovação dessa matéria, considerando que o nosso regimento 
interno está defasado e também para acompanhar elaboração do 
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código de Ética e Decoro Parlamentar. Em votação aprovada por 
unanimidade. Com a palavra o ver. Robert Delmondes, cumprimenta 
o Sr. Rafael, advogado e contador. Luciano Santana cumprimenta 
também o Rafael. Continuando o Sr. Secretário faz a leitura do 
Projeto e dos pareceres do Jurídico e da Comissão permanente 
Referente do Projeto de Resolução Nº 012/23 - Altera E Acrescenta 
dispositivos na Resolução nº. 332, de 11 de abril de 2016, que dispõe 
sobre a nova Estrutura Organizacional e a Criação de Cargos na 
Câmara Municipal de Araguaína e dá outras providências, e na 
Resolução n. 350, de 04 de dezembro de 2018, o Em discussão. Em 
votação é aprovado por unanimidade. Projeto de Resolução Nº 
005/23 - Regulamenta a sessão solene de abertura do ano legislativo. 
Em discussão. Com a palavra o Sr. Presidente esclarece que todas as 
sessões serão acompanhadas pelo segurança da Câmara e que será 
transformada em polícia legislativa. Ressalta que está proibido a 
entrada de pessoas nas dependências da cozinha (copa), e que será 
permitido apenas um assessor no plenário de cada gabinete. Com a 
palavra o Vereador Edmar Leandro cumprimentando o Sr. Rafael, 
afirmou de sua alegria em fazer parte da Mesa Diretora, parabeniza 
o Presidente pelas mudanças que estão sendo realizada. O vereador 
Jorge Carneiro, parabeniza o Presidente pela mudança e falou que o 
vereador Abrão disse que foi acertado o voto para eleição da mesa 
Diretora, colocando o Vereador Marcos como Presidente. Vereador 
Wilson Lucimar, parabeniza também o Presidente Marcos, 
parabeniza também o Secretário de Esportes o Flávio Cabanhas e 
agradece pelo seu trabalho. Paula Zerbine, parabeniza a mesa 
diretora e pelas transformações que está acontecendo na câmara e 
também parabeniza o Presidente Marcos pela condução dos 
trabalhos nesta Casa. Parabeniza o Sr. Flavio Cabanhas – Secretário 
de Esportes, disse acreditar que o Secretário irá desenvolver um 
trabalho com programas que comtemple crianças a práticas de 
esporte para tirá-los da rua. Presidente agradece a fala de o vereador. 
Em votação é aprovado por unanimidade. Projeto de Resolução Nº 
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006/23 - Autoriza a doação dos veículos automotores de propriedade 
da Câmara Municipal de Araguaína. Após a leitura e colocado em 
discussão. Com a palavra o Presidente justifica a venda dos carros, 
dizendo que os gasta com os carros é inviável, portanto a Resolução 
é para agilizar o processo de doação dos veículos. Em votação é 
aprovado por unanimidade. Projeto de Resolução Nº 007/22 - 
Instaura comissão para acompanhamento do processo de venda da 
atual sede do Poder Legislativo do município de Araguaína. Em 
discussão. Com a palavra o Sr. Presidente disse que este projeto é 
prezando pela total transparência do processo de venda do prédio da 
câmara. Em votação, aprovado por unanimidade. Projeto de 
Resolução Nº 008/23 - Autoriza a contratação de escritório de 
advocacia especializado, tendo como objetivo a propositura de ação 
judicial para recuperação da diferença de duodécimo. Em discussão. 
Com a palavra o Sr. presidente, disse que é necessário a contratação 
de profissionais especializados, não que os jurídicos da casa não 
tenham competência. Em votação aprovada por unanimidade. 
Projeto de Resolução Nº 009/23 - Autoriza instalação de caixa 
eletrônico nas dependências físicas da Câmara Municipal de 
Araguaína. Em discussão. O Sr. Presidente disse que a intenção e 
trazer comodidade a todos. Em votação é aprovado por unanimidade. 
Projeto de Resolução Nº 010/23 - Instaura comissão para 
acompanhamento da construção da nova sede do Poder Legislativo 
do município de Araguaína. Em discussão. O Sr. Presidente disse que 
será colocado outdoor no local da construção e tudo será realizado 
com muita transparência. Em votação é aprovado por unanimidade. 
Projeto de Resolução Nº 011/23 - Dispõe sobre o reajuste no valor 
do ticket alimentação concedido aos servidores deste Poder 
Legislativo de Araguaína. Em discussão. Aprovado por unanimidade. 
O Presidente ressaltou que a Poder Legislativo só funciona da forma 
eficaz, porque tem bons servidores. Esclarece que o salário será 
creditado no primeiro dia ultimo após o dia 20 de cada mês, e o ticket 
será dia 05 e a data base seja paga aos servidores efetivo. O Vereador 
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Edimar Leandro ressalta que o vereador não tem ticket. O Sr. 
Presidente encerra a presente Sessão Extraordinária sem 
remuneração, convocando outra para daqui 05 minutos. Para constar 
lavrou-se esta ata que depois de lida e aprovada será devidamente 
assinada.  

 
 


