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Ata da Sessão Solene de Posse do Vice-Prefeito Fraudineis Fiomare Rosa 
como Prefeito municipal. Aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às 
nove horas na Câmara Municipal de Araguaína, sob a presidência do vereador 
Divino Junior do Nascimento, compareceram os seguintes vereadores: Aldair da 
Costa Sousa, Carlos da Silva Leite, Delaite Rocha da Silva, Edimar Leandro da 
Conceição, Geraldo Francisco da Silva, Gilmar Oliveira Costa, Israel Gomes da 
Silva, Leonardo Lima Silva, Maria José Cardoso Santos, Silvano Faria da Silva e 
Wagner Enoque de Souza. Todos em número de doze. O Presidente da Sessão 
convida o Deputado Estadual Elenil da Penha para se juntar à mesa diretora da 
casa. Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e convida 
o vereador Geraldo Francisco da Silva  para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz 
a leitura Deuteronômio 17. Correspondências: Ofício nº 001/18 - Gabinete do 
vereador Terciliano Gomes Araújo e Ofício nº 01/18 - Gabinete do vereador José 
Ferreira Filho - Ferreirinha, justificando a Ausência dos vereadores. Mensagem de 
Encaminhamento 001/18 - Gabinete do Prefeito Municipal de Araguaína Ronaldo 
Dimas Nogueira Pereira - Assunto: Solicitação de Posse do Senhor Vice-Prefeito 
Fraudineis Fiomare Rosa no cargo de Prefeito, para o exercício da função entre os 
dias 09 de janeiro de 2018 a 08 de fevereiro de 2018. Anexo à mensagem 001/18 do 
Gabinete do Prefeito Municipal de Araguaína Ronaldo Dimas Nogueira Pereira - 
Assunto: Formulário para Concessão de Férias. Dando continuidade à Sessão 
Solene o Presidente vereador Divino Junior do Nascimento convida para ocupar o 
espaço da tribuna o Vice-Prefeito Fraudineis Fiomare Rosa para prestar o seu 
juramento conforme determina o Art. 102 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Araguaína. Feito o Juramento o Presidente da Sessão vereador Divino 
Junior do Nascimento lê o termo de posse e empossa ao cargo de Prefeito Municipal 
o Sr. Fraudineis Fiomare Rosa em decorrência de férias do Prefeito Ronaldo Dimas 
Nogueira Pereira, titular do cargo, referente ao período aquisitivo de 1º de janeiro de 
2018 a 30 de dezembro de 2017, pelo período de 09 de janeiro de 2018 a 08 de 
fevereiro de 2018. Ao final da leitura assinam o termo de posse o Prefeito Municipal 
de Araguaína Fraudineis Fiomare Rosa e o Presidente da Sessão Solene vereador 
Divino Junior do Nascimento. Feito o rito de posse o Presidente da Sessão abre 
espaço para que os vereadores destinem seus cumprimentos ao Prefeito 
empossado, autoridades e convidados. Os vereadores Edimar Leandro da 
Conceição, Israel Gomes da Silva - Israel da Terezona, Maria José Cardoso Santos, 
Carlos da Silva Leite, Leonardo Lima Silva, Gilmar Oliveira Costa - Gilmar da 
Autoescola, Geraldo Francisco da Silva, Silvano Faria da Silva - Silvano do Picolé, 
Wagner Enoque de Souza, Delaite Rocha da Silva - Professor Delan e Aldair da 
Costa Sousa - Gipão, pela ordem fazem seus cumprimentos às autoridades 
presentes, secretários, servidores públicos, líderes comunitários e, em especial, ao 
Deputado Estadual Elenil da Penha, pelo trabalho desempenhado frente à 
Assembleia Legislativa do Tocantins, e parabenizam o prefeito empossado 
colocando-se todos à disposição do mesmo para o melhor desempenho das 
atividades do município. Após os cumprimentos e agradecimentos dos vereadores 
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presentes o Presidente da Sessão convida para fazer uso da tribuna o Apóstolo 
Bueno Júnior, que manifesta seu apreço ao Prefeito em exercício Fraudineis 
Fiomare Rosa e relembra sua história e os trabalhos realizados no município de 
Araguaína-TO. O Presidente da Sessão convida o Deputado Estadual Elenil da 
Penha a fazer uso da palavra. O Deputado Estadual Elenil da Penha cumprimenta 
os vereadores um-a-um e agradece a admiração e o apoio de todos os vereadores 
da Câmara Municipal de Araguaína. Na oportunidade, o Deputado relembra sua 
amizade e trajetória com o prefeito empossado e o parabeniza pela brilhante 
atuação frete os trabalhos realizados como Vice-Prefeito do Município de Araguaína-
TO. O Deputado encerra sua fala agradecendo o público presente, autoridades civis 
e militares e manifestando seu apoio ao prefeito em exercício e vereadores. O 
Presidente convida o Prefeito em exercício Fraudineis Fiomare Rosa para o uso da 
palavra. O prefeito cumprimenta as autoridades, secretários, servidores, familiares, 
imprensa e público em geral. Comenta que irá dar continuidade aos trabalhos e 
ações planejadas para o ano de 2018 durante este período de 30 dias no exercício 
do cargo de prefeito. O prefeito destaca ainda a atuação positiva dos trabalhos 
realizados pelo Prefeito Ronaldo Dimas e reafirma o compromisso para com o 
cidadão araguainense. Agradece ao Deputado Estadual Elenil da Penha pela longa 
amizade e companheirismos no desempenho dos trabalhos realizados no município 
de Araguaína. O prefeito encerra sua fala agradecendo a Deus e a todos os 
vereadores da Câmara Municipal de Araguaína e se coloca à disposição desta casa 
de leis para juntos desempenharem um excelente trabalho no município de 
Araguaína. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente agradece a presença de 
todos e declara encerrada esta Sessão Solene de Posse do Prefeito Municipal e 
convoca Sessão para data e hora regimental. Para constar lavrou-se esta ata que 
depois de lida será devidamente assinada. 
 


