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  Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Ao primeiro dia do mês de 
março de dois mil e vinte e um, às nove 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 a vereadora Maria José Cardoso (Zezé 
Cardoso) para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura 
Salmo – 121. O secretário vereador Alcivan José Rodrigues 
(Soldado Alcivan) faz a leitura da ata da sessão anterior. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 
Correspondências: OFICIOGAB/SUPADM/DIRECON/SMS 
Nº385/2021 – Secretária Municipal de Saúde – Ana Paula dos 
santos Andrade Abadia – Assunto: Resposta ao Requerimento 
Nº229/2021. Oficio nº1203/2021 – PRESIDÊNCIA/ASPRE – 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS – 
Assunto: Agradecimentos. OFICIO Nº28/2021 – GAB/PREF – 
Prefeito de Araguaína – Wagner Rodrigues Barros – Assunto: 
INDICAÇÃO DE LÍDER DE GOVERNO DA CÂMARA 
MUNICIPAL – VEREADOR TERCILIANO GOMES ARAÚJO. 
Ordem Do Dia: O vereador Alcivan Rodrigues (Soldado Alcivan) 
solicita permissão para poder se retirar da sessão por ter uma 
consulta medica agendada. Em discussão a solicitação feita pelo 
vereador Alcivan Rodrigues. Aprovado por Unanimidade. O 
vereador Abraão de Araújo parabeniza a Sra. Secretaria 



 
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 

Municipal da Educação pela atenção que tem dado aos 
requerimentos enviados por esta Casa de Leis. O vereador 
Marcos Duarte solicita a retirada da pauta do Projeto de Lei 
Nº06/021 de sua autoria e que o mesmo retorne para votação na 
próxima sessão. O Sr.  Presidente retira da pauta a referida 
matéria a pedido do autor da mesma. Projetos para as 
Comissões: Projeto de Lei Nº012/021 – Dispõe sobre instalação 
de brinquedos adaptados, nos parques infantis e playgrounds, 
destinados a crianças com mobilidade reduzida ou com 
necessidades especiais no âmbito do Município de Araguaína, e 
dá outras providências. Autor: Alcivan José Rodrigues (Soldado 
Alcivan). O projeto será encaminhado as comissões 
competentes. O Sr. Presidente solicita alteração de pauta para 
a apreciação dos seus requerimentos visto que estão presentes 
alguns aprovados do concurso da Guarda Municipal. Em 
votação a solicitação feita de alteração de pauta. Sendo 
aprovado por Unanimidade. A vereadora Maria José (Zezé 
Cardoso) Vice-Presidente assume a Presidência da Mesa 
Diretora. Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: 
Nº300/021, Nº301/021, Nº302/021, Nº470/021 e Nº471/021. Em 
discussão. O vereador Gideon Soares agradece a todos os 
vereadores pela aprovação de alteração de pauta e 
cumprimenta os aprovados do concurso da Guarda Municipal; 
Sr. Gilberto Sousa, o Sr. Márcio Odilon, a Sra. Isabela Arruda, o 
Sr. Michel Henrique e o Sr. Luciano Pereira. Quanto as 
proposituras apresentadas, ressalta que são duas proposituras, 
uma trata da questão da convocação dos aprovados, pois as 
pessoas que foram aprovadas, já fizeram cursos para que 
pudessem tomar a posse e com isso estão até hoje na cidade 
esperando essa convocação, tendo que custear despesas sem 
poderem receber salários, uma vez que, não tomaram posse, já 
a segunda propositura solicita que o Executivo possa 
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encaminhar para esta Casa de Leis, um Projeto de Lei que 
regulamente o Regime Jurídico da Guarda Municipal, visto que, 
os aprovados, não poderão andar armados, pois o atual regime 
Jurídico não ampara essa questão. O vereador Flavio Gomes 
(Cabanhas) parabeniza o vereador Gideon Soares pela 
apresentação das referidas proposituras. O vereador Geraldo 
Silva ressalta que os aprovados da Guarda Municipal já 
deveriam estar trabalhando, pois, a nossa cidade está 
necessitada da atuação desses profissionais. O vereador 
Fraudneis Fiomare diz que tem sempre cobrado da atual gestão 
a convocação e ressalta que se esperarem pela atual gestão de 
realizar todas as licitações necessárias para a aquisições de 
materiais e equipamentos para que a Guarda Municipal funcione 
de fato isso não irá acontecer nesse ano, ou seja, é preciso que 
o Poder Público convoque logo os aprovados, para que que 
possam começar a receber seus salários, pois muitas pessoas 
que foram aprovadas, são de outras localidades e estão tendo 
que ficar no nosso município, sem condições de custear suas 
despesas. Destaca que o município nestes dois meses, já 
contratou mais de 03 mil funcionários, reconhece que não há 
guardas contratados, contudo se há recursos para contratarem 
funcionários, porque não convocar os concursados aprovados.  
Com a palavra o vereador Abraão Araújo diz que da forma como 
o vereador Fraudneis Fiomare fala, parece que, apenas ele está 
exercendo sua função de vereador, diz ao mesmo que essa 
Casa de Leis é composta por dezessete vereadores e que a 
atual gestão está apenas com dois meses de atuação e 
parabeniza o vereador Gideon Soares pelas proposituras. O 
vereador Edimar Leandro diz que não tem dúvidas quanto a 
competência do atual gestor e como foi dito, passou apenas dois 
meses dessa gestão. O vereador Ygor Cortez ressalta que é 
preciso que fique bem claro que essa gestão não está parada, e 



 
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 

que todo processo licitatório para aquisição de materiais e 
equipamentos é um processo demorado, precisa cumprir todas 
as etapas legais, ou seja, não se pode burlar questões legais. O 
vereador Marcos Duarte destaca que tudo tem o tempo certo, é 
preciso respeitar a legalidade, pois isso é uma questão de 
preservar os direitos dos próprios convocados no concurso da 
Guarda Municipal, não se pode ultrapassar as etapas da Lei, ou 
seja, primeiramente é preciso que o Sr. Prefeito Municipal 
encaminhe para esta Casa de Leis a regulamentação do Regime 
Jurídico da Guarda Municipal, pois se convocarem os aprovados 
a tomarem posse e estes começarem a receber salários sem 
estarem trabalhando para justificar o recebimento de salários, 
poderá ser questionado juridicamente e isso pode prejudicar até 
mesmo os cargos desses aprovados. O vereador Luciano 
Santana parabeniza o vereador Marcos Duarte pela sua fala, 
pois é preciso cumprir todo processo legal. O vereador Marcos 
Duarte ressalta que a Guarda Municipal é para proteção dos 
bens públicos, pois segurança pública é de responsabilidade do 
Governo Estadual, por isso o que está ressaltando é para que 
os direitos dos aprovados não sejam prejudicados no futuro. 
Com a palavra o vereador Fiomare Rosa diz que respeita e 
considera muito o vereador Abraão Araújo, assim como todos os 
vereadores, mas só pode falar em seu nome e não por outro 
vereador, diz que o vereador Marcos Duarte falou bem e que o 
vereador Ygor Cortez destacou quanto a demora de se fazer 
uma licitação, mas sabe que essa demora mesmo não é a 
licitação em si, o que demora é para montar o processo, e que 
todas as etapas legais da Guarda Municipal já foram cumpridas. 
O vereador Wilson Carvalho diz que concorda com o vereador 
Fraudneis Fiomare, pois a nossa cidade carece dessa Guarda 
Municipal. O vereador Abrão de Araújo diz que a Guarda 
Municipal tem sim poder de polícia e pode prender um infrator 
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se for preciso. O vereador Fraudneis Fiomare diz que o 
orçamento da Agência Municipal de Trânsito foi orçado em 29 
milhões, a gestão anterior deixou tudo organizado para que a 
atual gestão pudesse fazer a convocação dos aprovados da 
Guarda Municipal, mas essa atual gestão tem “patinado” nas 
suas ações e espera que esses aprovados possam ser 
convocados. Com a palavra o vereador Terciliano Gomes diz 
que há momento em que é preciso agir com responsabilidade e 
saber corretamente o que é legal, e não agir apenas para 
agradar sem pensar nas consequências futuras. Destaca que a 
atual gestão está sim trabalhando, só que respeitando e 
obedecendo as Leis, e cumprindo com seus compromissos e 
que esta questão da Guarda Municipal será toda regularizada na 
Lei. O vereador Fraudneis Fiomare diz que dificilmente os 
aprovados irão tomar posse antes do mês de agosto desse ano, 
e caso isso aconteça irá dizer publicamente que estava errado. 
O vereador Marcos Duarte fala ao vereador Fraudneis Fiomare 
que o mesmo não pode agir como “Profeta do Caos”, pois o 
mesmo esteve por oito anos no Executivo Municipal e sabe bem 
como foi a gestão do Ex-Prefeito Ronaldo Dimas e que o atual 
Prefeito Wagner Rodrigues está dando continuidade nesta 
gestão. O vereador Fraudneis Fiomare diz que essa gestão do 
atual Prefeito só está dando continuidade ao que não deu certo 
da gestão passada. A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) 
ressalta que tem certeza que a atual gestão irá cumprir com 
todos os compromissos feitos e que o Sr. Prefeito Wagner 
Rodrigues tem mostrado isso, pois está trabalhando desde do 
primeiro dia que assumiu a Prefeitura. Em votação os 
requerimentos do vereador Gideon Soares. Aprovados por 
Unanimidade. O Sr. Presidente vereador Gideon Soares 
reassume a Presidência da Mesa Diretora. Requerimentos do 
vereador Abraão de Araújo Pinto: Nº363/021 e Nº398/021. Em 
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discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Edimar Leandro da Conceição 
(Edimar Leandro): Nº344/021 e Nº345/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque Neto): 
Nº224/021, Nº432/021 e Nº451/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Flavio 
Gomes da Silva (Flavio Cabanhas): Nº406/021 e Nº407/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Projeto de 
Lei para Leitura em Plenário: Projeto de Lei Complementar 
Nº003/021 de autoria do Executivo Municipal – Dispõe sobre a 
fixação do Piso Salarial dos Agentes Comunitários de saúde e 
Agentes de Combate as Endemias e dá outras providências. É 
feito a leitura do referido projeto e o mesmo será encaminhado 
as Comissões competentes. Requerimento do vereador 
Fraudneis Fiomare Rosa Nº241/021. Em discussão. O vereador 
Fraudneis Fiomare destaca que a sua propositura solicita uma 
sessão com a presença do Sr. Secretário Municipal de Obras e 
o Secretário Municipal de Planejamento, com os representantes 
da Caixa Econômica Federal e os representes do setor 
Construindo um Sonho para que possam debater sobre o 
referido setor, pois o mesmo está totalmente abandonado e 
solicita do Sr. Presidente que possa marcar essa sessão o mais 
rápido possível, e que os convidados serão limitados devido a 
situação da Pandemia da COVID – 19. O vereador Edimar 
Leandro manifesta seu apoio a referida propositura. O vereador 
Marcos Duarte parabeniza o vereador Fraudneis Fiomare pela 
apresentação do referido requerimento. Em votação. Aprovado 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo 
Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº252/021, Nº253/021, 
Nº254/021, Nº318/021 e Nº319/021. Em discussão. O vereador 
Geraldo Silva ressalta a importância das suas proposituras e em 
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especial a de Nº318/021 que trata da construção de uma Casa 
de Apoio as mulheres vítimas de qualquer tipo de violência, visto 
que essas mulheres não dispõem de um local onde possam 
receber apoio e amparo para enfrentar um momento de extrema 
dificuldade. A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) parabeniza 
o vereador Geraldo Silva pela apresentação Nº318/021 e 
manifesta seu apoio. O vereador Flavio Gomes (Cabanhas) 
manifesta seu apoio e diz que espera que o Executivo Municipal 
possa colocar em prática essa propositura. O vereador Abraão 
Araújo cumprimenta o autor pela apresentação do referido 
requerimento e ressalta que é preciso que os Deputados 
Estaduais encaminhem emendas parlamentares apoiando essa 
causa, e cita como exemplo o Deputado Estadual Elenil da 
Penha que encaminhou emenda apoiando a Casa de 
Acolhimento Ana Carolina. O vereador Edimar Leandro 
parabeniza o vereador Geraldo Silva pela apresentação dos 
seus requerimentos. O vereador Matheus Mariano parabeniza o 
vereador Geraldo Silva pela propositura de Nº319/021 que 
solicita a construção de uma ponte no Ribeirão Gurguéia e 
manifesta seu apoio nas demais proposituras.  Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. O vereador Jorge Ferreira 
Carneiro (Sargento Jorge Carneiro) solicita a retirada da pauta 
da Indicação Nº017/021 de sua autoria. A matéria é retirada de 
pauta a pedido do autor da mesma. Requerimento do vereador 
Jorge Ferreira Carneiro (Sargento Jorge Carneiro) Nº431/021. 
Em discussão. O vereador Jorge Carneiro ressalta que tem 
observado que há um número grande de animais soltos nas ruas 
da nossa cidade e por isso está solicitando o retorno da captura 
dos animais de rua para prevenir e combater doenças. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade.  O vereador Luciano Félix 
Santana Sousa solicita retirada da sua propositura de Nº404/02, 
pois a vereadora Maria José (Zezé Cardoso) irá reapresentá-la. 
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Requerimento do vereador Marcos Antônio Duarte da Silva 
(Marcos Duarte) Nº421/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade.  O Sr. Presidente informa que na 
sessão da próxima segunda-feira a vereadora Maria José (Zezé 
Cardoso) irá presidir a sessão em comemoração ao Dia da 
Mulher. Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso 
Santos (Zezé Cardoso): Nº394/021 e Nº424/021. Em discussão. 
A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) destaca a importância 
das suas proposituras. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Matheus Mariano de 
Sousa: Nº197/021 e Nº397/021. Em discussão. O vereador 
Matheus Mariano ressalta que as suas proposituras se remetem 
a melhorias na localidade do Cristo Redentor, uma vez que, a 
nossa população vem cobrando por essas melhorias. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº01/021, Nº255/021, 
Nº256/021, Nº257/021 e Nº442/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Thiago Costa Cunha: Nº457/021, Nº458/021 e Nº459/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Wilson Lucimar Alves Carvalho: 
Nº466/021 e Nº467/021. Em discussão. Em votação. Aprovados 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador Ygor Sousa 
Cortez: Nº427/021 e Nº428/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade.  Moção de Aplauso de autoria do 
vereador Matheus Mariano de Sousa Nº066/021 – Moção de 
aplausos a Sra. Fernanda Ribeiro Barbosa, pelo seu trabalho à 
frente da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação 
de Araguaína. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Moções de Aplausos de autoria do vereador 
Terciliano Gomes Araújo: Nº061/021 – À Empresa Cerrado, 
pelos seus 07 anos de funcionamento. Nº062/021 – À empresa 
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Braspec do Brasil, pelos seus 09 anos de funcionamento. 
Nº063/021 – À empresa Estrela Autopeças, pelos seus 18 anos 
de funcionamento. Nº071/021 – À Senadora Kátia Abreu, por ter 
sido eleita Presidenta da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional. Nº072/021 – À empresa GL Móveis, pelos seus 
16 anos de funcionamento. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Moção de Aplauso de autoria do 
vereador Thiago Costa Cunha Nº078/021 – À Loja Maçônica Paz 
e Concórdia por sua atuação exemplar em Araguaína desde 
1991. Em discussão. O vereador Fraudneis Fiomare solicita 
permissão para poder subscrever nesta moção, pois como foi 
membro da Ordem Demoley não poderia deixar de assinar e 
aprovar essa moção e gostaria de ressaltar que a Maçonaria 
está presente em 198 países exercendo um grande trabalho 
social. O vereador Enoque Neto parabeniza o autor da moção, 
solicita permissão para subscrever e manifesta seu apoio. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade.  Moção Pesar de autoria 
do vereador Geraldo Francisco da Silva Nº083/021 – À família 
do Sr. Antônio Pereira Fernandes. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Indicação de autoria do vereador 
Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) Nº016/021.Indicação 
de autoria do vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar 
Leandro) Nº020/021. Indicação de autoria do vereador Enoque 
Neto Rocha de Souza (Enoque Neto): Nº019/021 e Nº022/021. 
Indicação de autoria do vereador Marcos Antônio Duarte da Silva 
(Marcos Duarte): Nº024/021 e Nº025/021. As referidas 
indicações serão encaminhadas a quem de direito. Tribuna: Com 
a palavra o vereador Fraudneis Fiomare diz que hoje vem 
ressaltar o total abandono do único Cemitério Público 
regularizado na nossa cidade que é Cemitério São Lázaro e até 
a semana passada não havia nenhum funcionário da prefeitura 
responsável pela limpeza do referido cemitério, ou seja, o mato 
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estava tão alto que cobria a altura de uma pessoa, ressalta que 
as taxas nunca deixaram de ser cobradas e de serem pagas pela 
nossa população e que verificou junto ao Portal da 
Transparência, que o valor dessas taxas chega ao valor de 
R$12.624,70 referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2021, 
e não gastou nada do arrecadou com as taxas do Cemitério São 
Lázaro, não fez nenhum serviço, ou seja, porque arrecadar 
tanto, cobrar tantos tributos da nossa população, se não usa 
esses recursos arrecadados no nosso município. Destaca que a 
Prefeitura já pagou R$77.566,85 de juros e empréstimos da 
Secretaria Municipal da Infraestrutura, diz que é preciso que esta 
Casa de Leis fiscalize e acompanhe as ações do Executivo 
Municipal e que já entrou com mandados de segurança para que 
consiga as informações que solicitou através de ofícios, e 
gostaria de saber porque estão escondendo as ações da atual 
gestão. Com a palavra o vereador Ygor Cortez destaca que na 
última terça feira foi aprovado o seu requerimento de 
revitalização do Cemitério São Lázaro e que na semana passada 
a Prefeitura contratou quatro ASGs para fazerem a limpeza do 
referido Cemitério e que teve a alegria que o seu requerimento 
foi atendido em tempo recorde. Diz que hoje será realizada uma 
reunião com vários segmentos para discutirem sobre o Novo 
Decreto que o Sr. Prefeito irá publicar, que visa restringir 
algumas atividades comerciais devido a situação da Pandemia 
da COVID – 19 e que gostaria de pedir ao Sr. Prefeito que este 
novo Decreto não restrinja os comércios, pois há comerciantes 
que se tiverem que fechar seus comércios talvez não consigam 
reabri-los devido à dificuldade financeira que estão enfrentando. 
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. 


