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  Ata da Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Sessão Extraordinária Sem 
Remuneração. Aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e 
vinte e um, às dez horas sob a presidência do vereador Gideon 
da Silva Soares, compareceram os seguintes vereadores: 
Abraão de Araújo Pinto, Alcivan José Rodrigues, Edimar 
Leandro da Conceição, Enoque Neto Rocha de Souza, Flavio 
Gomes da Silva, Fraudneis Fiomare Rosa, Geraldo Francisco da 
Silva, Jorge Ferreira Carneiro, Luciano Félix Santana Sousa, 
Marcos Antônio Duarte da Silva, Maria José Cardoso Santos, 
Matheus Mariano de Sousa, Terciliano Gomes Araújo, Thiago 
Costa Cunha,  Wilson Lucimar Alves Carvalho e Ygor Sousa 
Cortez. Todos em número de dezessete. Havendo número legal 
o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e convida o 
vereador Marcos Antônio (Marcus do Restaurante) para fazer a 
leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo – 100.  O 
secretário vereador Alcivan Rodrigues (Soldado Alcivan) faz a 
leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Ordem Do Dia: A sessão é 
suspensa. Reaberto os trabalhos. Projeto de Lei Complementar 
Nº001/2021 – Altera e acresce dispositivos à Lei Complementar 
053 de 30 dezembro de 2017, concede descontos de cálculo do 
Imposto Predial e Territorial – IPTU e dá outras providências. Em 
2ª discussão o Projeto de Lei Complementar Nº001/2021. O Sr. 
Presidente vereador Gideon Soares ressalta que gostaria de 
agradecer a presença dos proprietários da Loterias e do apoio 
de todos os vereadores com relação ao referido projeto. O Sr. 
Presidente informa que há emendas protocoladas: Nº003, 
Nº004, Nº005, Nº006, Nº007 e Nº008/2021 todas as emendas 
citadas são de autoria do vereador Fraudneis Fiomare Rosa.  O 
vereador Fraudneis Fiomare solicita a retirada da pauta das 
emendas de sua autoria que hora foram citadas. O Sr. 
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Presidente retira da pauta as Emendas Nº003, Nº004, Nº005, 
Nº006, Nº007 e Nº008/2021 a pedido do autor das mesmas. O 
Sr. Presidente solicita do Secretário que faça a leitura das 
alterações que serão feitas pelo Executivo Municipal no Projeto 
de Lei Complementar Nº001/2021. Com a palavra o vereador 
Alcivan Rodrigues faz a leitura das modificações que serão feitas 
pelo Executivo Municipal no referido projeto e que foi acordado 
na reunião que foi realizada com os representantes do Jurídico 
da Prefeitura, juntamente com os vereadores e os 
Representantes das Casas Lotéricas e dos Cartórios. Com a 
palavra o vereador Fraudneis Fiomare diz que gostaria de 
agradecer a cada vereador por terem ajudado no debate desse 
projeto, ressalta que estiveram presentes hoje para participarem 
da reunião que foi realizada com os vereadores os 
representantes dos Cartórios e Casas Lotéricas e que foi de 
suma importância, pois após muitas discussões conseguiram 
chegar num consenso com as referidas categorias e diz que 
gostaria de destacar que, o mais importante é que quem irá 
ganhar com as alterações que foram conseguidas será a nossa 
população como um todo. Com a palavra o vereador Terciliano 
Gomes ressalta que todos os vereadores tiveram participação 
nas discussões do referido projeto e todos estão de parabéns 
pela responsabilidade que tiveram na apresentação das 
emendas e nos debates que foram realizados para chegarem no 
que fosse melhor para o munícipio como um todo. O Sr. 
Presidente agradece ao vereador Fraudneis pela retirada das 
emendas e agradece também aos vereadores Ygor Cortez e 
Matheus Mariano pela dedicação na elaboração dos pareceres. 
Com a palavra o vereador Flávio Gomes (Flávio Cabanhas) 
parabeniza a todos pela discussão e que foi muito importante 
todo o processo de discussões para chegarem no que fosse 
melhor para o nosso município. O Sr. Presidente diz que gostaria 
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de cumprimentar o Sr. Rafael do Estado do Pernambuco, que 
está acompanhando a sessão através das redes sociais. Com a 
palavra o vereador Ygor Cortez destaca que todo o processo 
desse projeto foi de suma importância, ressaltando também a 
dedicação de todos os vereadores para que pudessem chegar 
no que fosse melhor para a nossa população. Em 2ª votação o 
Projeto de Lei Complementar Nº001/2021. Aprovado por 
Unanimidade. O vereador Luciano Santana solicita que possa 
ter uma cópia dos extratos da votação desse projeto. O Sr. 
Presidente deixa autorizado a solicitação feita pelo vereador 
Luciano Santana. O vereador Fraudneis parabeniza o vereador 
Matheus Mariano pelo seu aniversário que se comemora no dia 
de hoje. O Sr. Presidente parabeniza o vereador Matheus 
Mariano por estar aniversariando no dia de hoje. O vereador 
Matheus Mariano agradece a todos os vereadores pelos 
cumprimentos pelo seu aniversário e que é uma honra poder 
aniversariar estando vereador nesta Casa de Leis.  Nada mais 
havendo a tratar o Sr. Presidente agradece a presença de todos 
e declara encerrada esta sessão extraordinária sem 
remuneração. Para constar lavrou-se esta ata que depois de lida 
e aprovada será devidamente assinada.  
  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 


