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   Ata da Sessão Solene de Posse dos vereadores (as), 
Prefeito Municipal e Vice-Prefeito de Araguaína, Estado do 
Tocantins, eleitos em quinze de novembro de dois mil e vinte.  
Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às 
dez horas no Plenário da Câmara Municipal realizou-se a sessão 
de Posse dos vereadores (as), Prefeito (a) e Vice-Prefeito, 
assumiu a Presidência o vereador Matheus Mariano de Sousa, 
que obteve este direito legal de acordo com o Regimento Interno 
da Câmara Municipal por ter sido o vereador mais votado nas 
eleições de 2020, o vereador Matheus Mariano de Sousa declara 
aberta esta sessão sob a proteção de Deus e convida para 
secretariar os trabalhos o vereador Alcivan José Rodrigues. Em 
seguida o Mestre de Cerimonia o Sr. Misael de Jesus faz a 
composição da Mesa Diretora com as seguintes autoridades: o 
Sr. Wagner Rodrigues Barros – Prefeito eleito, o Sr. Marcus 
Marcelo de Barros Araújo – Vice-Prefeito eleito e o Sr. Tiago 
Dimas – Deputado Federal.  O Mestre de Cerimonia convida o 
Ex-vereador e Ex-Presidente da Câmara Municipal o Sr. Aldair 
da Costa Sousa (Gipão) para recepcionar os convidados que 
irão compor a Tribuna de Honra: o Bispo da Diocese de 
Tocantinópolis – Dom Giovane, a Pastora Francisca Correa – da 
Igreja Pentecostal a Glória de Deus, o Ten. Coronel QOPM 
Valdeonne Dias da Silva – Comandante do 2º BPM, a Dra. Ana 
Maria Barros Varjal – Delegada Regional de Policia Civil, Dra. 
Sarah Lilian Souza – Presidente do Sindicato dos Delegados do 
Tocantins, a Sra. Valderez Castelo Branco – Deputada Estadual, 
o Sr. Issam Saado – Deputado Estadual, o Sr. Olyntho Neto – 
Deputado Estadual, Dr. José Pinto Quezado – Presidente da 
OAB, a Sra. Hélida Dantas – Presidente da ACIARA, o Sr. 
Wagner Borges – Presidente do Sindicato Rural de Araguaína 
que neste ato está sendo representado pelo Sr. Irai Dias, a Sra. 
Ana Paula Lopes – Esposa do Prefeito eleito Wagner, o Sr. Rolf 
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Costa Vidal – Secretário Chefe da Casa Civil e a Sra. Josirene 
da Silva Lima – Presidente do CCABA. Dando continuidade o Sr. 
Mestre de Cerimonia convida para adentrem ao Plenário e 
ocuparem seus assentos os vereadores: Abrão de Araújo Pinto, 
Edimar Leandro da Conceição, Enoque Neto Rocha de Souza, 
Flavio Gomes da Silva, Fraudneis Fiomare Rosa, Geraldo 
Francisco da Silva, Gideon da Silva Soares, Jorge Ferreira 
Carneiro, Luciano Félix Santana Sousa, Marcos Antônio Duarte 
da Silva, Maria José Cardoso Santos, Terciliano Gomes Araújo, 
Thiago Costa Cunha,  Wilson Lucimar Alves Carvalho e Ygor 
Sousa Cortez. O Mestre de Cerimonia – Misael de Jesus Silva 
convida a todos para se colocarem em pé para a execução do 
Hino Nacional interpretado pela Cantora Emily Kivia, 
acompanhada pelo Maestro Ronildo Barbosa. Em seguida o Sr. 
Presidente convida para fazer a leitura Bíblica a vereadora Maria 
José (Zezé Cardoso) que faz a leitura do Salmo – 24, Versículos 
01 – 05. O Bispo Dom Giovane faz o uso da palavra e ressalta a 
importância de começarem essa gestão fundamentada na 
justiça e paz e conclui a sua fala com uma oração para que todos 
os vereadores e o Sr. Prefeito possam exercer seus mandatos 
com sabedoria e paz. Com a palavra a Pastora Francisca 
(França) que ressalta que todos devem conduzir seus trabalhos 
nos caminhos de Deus pois serão vitoriosos. Dando 
continuidade o Sr. Presidente convida todos os vereadores por 
ordem alfabética para fazerem o Juramento de Posse e 
assinarem o Termo de Posse para a legislatura 2021 – 2024, 
declarando a todos os vereadores empossados. Em seguida o 
Sr. Secretário da Mesa vereador Alcivan Rodrigues convida o 
vereador Matheus Mariano de Sousa para assinar o Termo de 
Posse para a legislatura 2021 – 2024 e o declara empossado.  
Dando continuidade o Sr. Presidente convida o Sr. Prefeito eleito 
e o Vice-Prefeito eleito para fazerem o juramento e assinarem o 



 
ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 - MAT. INSS 08.021.10024-03 

 

Rua das Mangueiras, 10 – Centro – Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho | 77804-110 

Fone: (63) 3416-0406 | www.araguaina.to.leg.br | portal@araguaina.to.leg.br 

Termo de Posse para a legislatura 2021 – 2024 e os declara 
empossados nos devidos cargos. O Sr. Presidente Matheus 
Mariano diz que este momento é um dos mais importantes da 
sua vida, e que se sente honrado em presidir esta sessão de 
posse e agradece a Deus e em especial a sua família que 
sempre estiveram ao seu lado lhe apoiando e agradece também 
a população que acreditou e confiou lhe elegendo para 
representa-los nesta Casa de Leis. Com a palavra o vereador 
Fraudneis Fiomare que cumprimenta a todos os presentes e 
agradece a toda sua família pelo apoio que sempre lhe deram e 
sempre estiveram ao seu lado, agradece ao Deputado Estadual 
Elenil da Penha que é seu amigo e que sempre lhe apoiou na 
sua caminhada política, deseja a todos muito sucesso nesta 
nova jornada. Com a palavra o vereador Terciliano Gomes 
cumprimenta a todos os presentes e ressalta que o sentimento 
hoje é de gratidão e de comprometimento com o trabalho em prol 
do nosso município e que esta Casa de Leis contribuirá para a 
nova gestão do Sr. Prefeito Wagner Rodrigues. Com a palavra o 
Deputado Tiago Dimas que cumprimenta a todos os presentes, 
e ressalta que tem certeza que os vereadores empossados 
desenvolverão um excelente trabalho e destaca os grandes 
avanços que a nossa cidade teve com a gestão do Ex-Prefeito 
Ronaldo Dimas, pois a transformação positiva do nosso 
município é visível a todos e cita o slogan que foi usado nas 
campanhas do Ex-Prefeito Ronaldo Dimas “Araguaína tem jeito”.  
Com a palavra a Deputada Estadual Valderez Castelo Branco 
que ressalta a alegria de estar nesta Casa de Leis neste 
momento impar e cumprimenta a todos os vereadores na pessoa 
do vereador Matheus Mariano que preside os trabalhos e 
cumprimenta o Prefeito Wagner Rodrigues que escolheu 
Araguaína para ser a sua cidade e esta o acolheu de braços 
abertos tendo o retorno na sua vitória na Prefeitura de 
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Araguaína. Com a palavra o Sr. Rolf Costa Vidal – Secretário 
Chefe da Casa Civil que cumprimenta toda a Mesa Diretora na 
pessoa do vereador Alcivan Rodrigues que já foi Secretário 
Estadual e cumprimenta nominalmente cada vereador e ressalta 
que Araguaína é a célula motriz da economia do nosso Estado 
e que o Sr. Governador Mauro Carlesse sabe e reconhece a 
importância fundamental de Araguaína para a economia e 
crescimento do Estado do Tocantins. Com a palavra o Vice-
Prefeito Marcus Marcelo diz que não poderia deixar de 
pronunciar nesta solenidade de posse e ressalta a felicidade e a 
honra de poder tomar posse como Vice-Prefeito e deseja muito 
sucesso para todos os vereadores nesta nova caminhada e 
reafirma o seu compromisso com a nossa população. Agradece 
a sua família que está presente e que sempre esteve ao seu lado 
lhe apoiando e que todas as famílias dos vereadores se sintam 
cumprimentadas. Ressalta que não teve a oportunidade de 
agradecer aos servidores desta Casa de Leis pois não pode 
comparecer nas últimas sessões porque estava cumprindo a 
quarentena da Covid, então fala aos servidores da Câmara 
Municipal que é grato a todos pelo trabalho e por sempre 
estarem prontos a servir e ajudar no trabalho desta Casa de Leis. 
Destaca que será uma honra poder ajudar o Prefeito Wagner 
Rodrigues nos trabalhos em prol da nossa cidade. Com a 
palavra o Sr. Prefeito Wagner Rodrigues Barros que faz seu 
pronunciamento cumprimentando a todos os vereadores 
nominalmente e em especial e muito emocionado cumprimenta 
a sua família, seus irmãos, esposa e filhos que são presentes de 
Deus e que sempre estiveram e estão ao seu lado lhe dando 
forças e apoio. O Sr. Prefeito destaca que é uma honra 
imensurável poder tomar posse como Prefeito Municipal da 
cidade que escolheu e que lhe acolheu e tem fé em Deus que 
poderá retribuir todo esse acolhimento, mesmo sabendo que 
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está assumindo a gestão de Araguaína em um momento difícil e 
de extremo cuidando, pois estão enfrentando uma Pandemia 
que está atingindo todo mundo. Diz que foi muito bem ensinado 
pelos seus pais que hoje não estão mais presentes entre nós, 
mas que deixou o legado nos filhos e que seus pais lhes 
ensinaram a ter fé, a ser família e a cuidar e ajudar o próximo e 
isso é um grande legado. O Sr. Prefeito Wagner diz que não irá 
ressaltar obras físicas feitas pelo Ex-Prefeito Ronaldo Dimas, 
pois estas todos nós podemos ver em todos os locais de 
Araguaína, diz que irá destacar que o Ex-Prefeito Ronaldo 
Dimas foi muito além, mexeu com a auto estima da nossa 
cidade, e fez os araguainenses sentirem orgulho da cidade que 
residem e tornou Araguaína uma cidade mais atrativa e a cidade 
foi se organizando e a economia crescendo e puderam 
comemorar muito mais vitórias do que pequenas derrotas e 
destaca que é muito grato e cumprimenta a todos os vereadores 
que se elegeram e agradece aos que lhe apoiaram na sua 
eleição e fala que toda a nossa população pode esperar dele 
muito trabalho e muita realização e fará uma gestão dinâmica e 
vibrante e irá honrar cada compromisso que fez a nossa 
população, pois não fez nenhum compromisso que não poderá 
cumprir e podem estar cientes da sua responsabilidade com a 
nossa cidade de Araguaína. O Mestre de Cerimonia informa que 
o Sr. Prefeito Wagner Rodrigues irá proceder com os primeiros 
Atos como Prefeito Municipal da cidade de Araguaína. O Sr. 
Prefeito Wagner Rodrigues faz o registro e assina os primeiros 
Atos do Poder Executivo: Anunciou a Nomeação do Primeiro 
Escalão – Secretários Municipais fazendo a leitura 
nominalmente dos mesmos. O Sr. Prefeito faz a leitura do Oficio 
001/2021 – GAB/PREF – Gabinete do Prefeito Municipal – 
Assunto: Convocação de Sessão Extraordinária e destaca que 
esta sessão será para a votação de um projeto que será 
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protocolado na Câmara Municipal hoje à tarde que trata de 
descontos referente ao IPTU.  Em seguida o Sr. Presidente em 
exercício vereador Matheus Mariano agradece a presença de 
todos e declara encerrada esta sessão. Para constar lavrou-se 
esta ata que será devidamente assinada.  
  


