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  Ata da 3ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos oito dias do mês de 
fevereiro 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 o vereador Geraldo Silva para fazer a leitura 
da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo – 23. O secretário 
vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) faz a leitura 
da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado 
por unanimidade. Correspondências: Foi feito a leitura de u8m 
Cartão de Felicitações do Deputado Estadual Eduardo do 
Dertins ao Sr. Presidente vereador Gideon Soares pela eleição 
para Presidência da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 
Oficio – Câmara dos Deputados – Gabinete da Deputada Dulce 
Miranda – MDB – TO – Assunto: Cumprimentos ao Sr. 
Presidente vereador Gideon Soares pela eleição para 
Presidência da Câmara Municipal de Araguaína – TO. Oficio 
nº02/2021 – SINFAR – Sindicato dos Fiscais Agentes de 
Arrecadação e Ambiental da Prefeitura Municipal de Araguaína 
– Assunto: Apresentação do SINFAR. Oficio 001/2021 – 
Associação dos Pequenos Produtores Agrícolas do Projeto Rio 
Preto – Assunto: Solicitação de Topografia do Lote 23 – Sede do 
Assentamento Rio Preto. O Sr. Presidente informa que foi 
solicitado alteração de pauta pelo vereador Thiago Costa para a 



 
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 

votação das suas matérias, visto que, os Bombeiros estão 
presentes para acompanhar a referida votação. Em votação a 
alteração de pauta. Aprovado por Unanimidade.  Ordem Do Dia: 
Requerimentos do vereador Thiago Costa Cunha: Nº177/021 e 
Nº178/021. Em discussão. O vereador Thiago ressalta que a 
propositura de Nº177/021 que trata da criação do Bombeiro civil 
Municipal, é uma solicitação que foi feita pela própria categoria, 
uma vez que isso proporcionará uma segurança maior para a 
nossa cidade, principalmente na realização dos eventos. Com a 
palavra o vereador Alcivan Rodrigues parabeniza o vereador 
Thiago pela iniciativa da referida matéria e ressalta a Lei de 
autoria do vereador Terciliano Gomes que coloca como 
obrigatoriedade a presença de um Bombeiro na realização de 
eventos particulares. O vereador Fraudneis Fiomare 
cumprimenta o vereador Thiago pela apresentação da 
propositura, pois além de valorizar a categoria dos Bombeiros, 
irá beneficiar o nosso município como um todo e manifesta seu 
apoio ao autor da matéria para ajudar no que for preciso. A 
vereadora Maria José (Zezé Cardoso) parabeniza o autor por ter 
a iniciativa de apresentar essa propositura. O vereador 
Terciliano Gomes diz ao vereador Thiago Costa que está orando 
pela recuperação da sua mãe que se encontra internada na UTI 
e mesmo diante dessa situação o vereador Thiago está presente 
nesta sessão cumprindo com seu dever e parabeniza o mesmo 
pela apresentação do requerimento que solicita a criação do 
Bombeiro Civil. Em votação os requerimentos do vereador 
Thiago Costa. Aprovados por Unanimidade.  Em atendimento a 
solicitação do vereador Terciliano Gomes o Sr. Presidente 
suspende a sessão. A sessão é suspensa. Reaberto os 
trabalhos. Projetos para Comissões: Projeto de Lei Nº01/021 – 
Dispõe sobre a presença de Doulas durante o parto na 
maternidade situadas no Município de Araguaína, e dá outras 
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providências. Autor: Matheus Mariano de Sousa. Projeto de Lei 
Nº02/021 –Dispõe sobre o transporte de animais domésticos no 
sistema de transporte público coletivo do Município de 
Araguaína. Autor: Terciliano Gomes Araújo. Projeto de Lei 
Nº06/021 – Dispõe sobre alteração da Lei n° 1.880, de 8 de 
novembro de 1999, que dispõe sobre a criação do Dia do 
Evangélico no Município de Araguaína, e dá outras providências. 
Autor: Marcos Antônio Duarte da Silva (Marcus do Restaurante). 
Os referidos projetos de lei serão encaminhados as comissões 
competentes. Requerimentos do vereador Edimar Leandro da 
Conceição (Edimar Leandro): Nº099/021 e Nº216/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Enoque Neto Rocha de Souza 
(Enoque Neto): Nº122/021, Nº123/021 e Nº124/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva 
(Geraldo Silva): Nº044/021, Nº045/021, Nº050/021, Nº051/021 e 
Nº052/021. Em discussão. O vereador Geraldo Silva ressalta a 
propositura de Nº052/021 que trata da solicitação de dois 
redutores de velocidades no Distrito Novo Horizonte, visto que, 
a localidade ressaltada na referida matéria está sendo usada 
como local para “rachas” e com isso estão colocando em risco a 
população que reside no local. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Abrão de Araújo Pinto 
Nº174/021. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade.  Requerimento do vereador Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº062/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. O vereador Alcivan 
Rodrigues solicitou a retirada da propositura de Nº061/021 de 
sua autoria. O Sr. Presidente retira da pauta a referida matéria a 
pedido do autor da mesma. Requerimentos do vereador Gideon 
da Silva Soares: Nº159/021, Nº160/021 e Nº161/021. Em 
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discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Jorge Ferreira Carneiro (Sargento 
Jorge Carneiro) Nº199/021. Em discussão. O vereador Jorge 
Carneiro (Sargento Jorge) ressalta que a sua solicitação é para 
que possa ser realizada uma Sessão Solene para comemorarem 
os 60 anos do nosso 2º BPM – Batalhão Araguaia da Policia 
Militar do Estado do Tocantins e que nessa Sessão poderá ser 
mostrado a nossa população toda a evolução, toda a história da 
nossa Policia Militar e com isso fazerem uma homenagem a 
todos os Policiais. O vereador Alcivan Rodrigues parabeniza o 
vereador Jorge Carneiro e manifesta seu apoio.  Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. O Sr. Presidente informa a todos os 
vereadores que devido a situação da Pandemia da COVID – 19 
as sessões Especiais e Solenes não têm data para serem 
realizadas. Requerimentos do vereador Fraudneis Fiomare 
Rosa: Nº108/021, Nº109/021, Nº111/021, Nº115/021 e 
Nº157/021. Em discussão. O vereador Fraudneis Fiomare autor 
das proposituras, ressalta a de Nº157/021, que trata de um 
convite com os representantes responsáveis pela Agência dos 
Correios na nossa cidade e convida também o Sr. Prefeito ou 
seu representante, pois os setores que foram destacados na 
referida propositura não estão recebendo nenhum tipo de 
serviço por parte dos Correios. O vereador Terciliano Gomes 
destaca que os Correios é um órgão federal, e que nesta sessão 
possam elaborar um documento e encaminhar aos 
representantes políticos federais da nossa cidade, para que os 
mesmos possam estar cientes dessa situação e possam ajudar 
a resolve-la. O vereador Jorge Carneiro (Sargento Jorge) 
ressalta que a questão dos Correios é uma questão a nível 
federal, quanto a segurança nos setores e questão da Polícia 
Estadual, ou seja, é preciso delegar as responsabilidades a 
quem de direito. O vereador Geraldo Silva destaca que já foram 
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realizadas duas sessões nesta Casa de Leis com a presença 
dos representantes do Correios para debaterem sobre os 
setores Novo Horizonte e Barra da Grota e a situação foi 
regularizada e espera que as situações desses setores possam 
também ser resolvidas. O vereador Luciano Santana parabeniza 
o autor pela referida propositura, mas ressalta que o Governo 
Federal já manifestou a vontade de privatizar os Correios. Com 
a palavra o vereador Marcos (Marcus do Restaurante) diz que 
essa problemática dos Correios não é culpa do gestor municipal 
e sim de gestores anteriores da esfera federal que “quebraram” 
financeiramente os Correios e como foi dito pelo vereador 
Luciano está na eminencia da Privatização dos Correios, ou 
seja, é situação mais complexa. Com a palavra o vereador Ygor 
Cortez manifesta seu apoio, mas ressalta que é preciso unir 
correios, Câmara Municipal, algum representante da esfera 
Estadual e Federal para que possam obter resultados 
satisfatórios dessa sessão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Luciano Félix Santana 
Souza Nº148/021. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Marcos Antônio 
Duarte da Silva (Marcus do Restaurante): Nº185/021 e 
Nº235/021. Em discussão. O vereador Marcos (Marcus do 
Restaurante) ressalta a importância das suas proposituras em 
especial a de Nº185/021 e solicita o apoio dos nobres 
vereadores. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé 
Cardoso): Nº013/021, Nº019/021, Nº020/021, Nº021/21 e 
Nº022/21. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Matheus Mariano de 
Sousa: Nº077/021 e Nº145/021. Em discussão. O vereador 
Matheus Mariano ressalta a propositura de Nº077/021, dizendo 
que é um absurdo essa situação que já se estende por anos, 
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sem termos um Perito Médico do INSS na nossa cidade, sendo 
até mesmo vergonhoso, pois uma cidade do porte de Araguaína 
não ter esse serviço. O vereador Luciano Santana sugere que 
esse convite possa ser estendido aos Deputados Federais e 
Senadores do nosso Estado, para comparecerem nesta sessão. 
O Sr. Presidente informa que é preciso que fique bem claro que 
o INSS é um órgão Federal, ou seja, o convite será feito, mas os 
representantes do mesmo não tem obrigação de comparecer. A 
vereadora Maria José (Zezé Cardoso) sugere ainda que seja 
elaborado um documento em nome de todos os vereadores e 
que seja encaminhado aos Deputados Federais e Senadores do 
nosso Estado, para que os mesmos possam interferir quanto a 
essa situação. Em votação os requerimentos do vereador 
Matheus Mariano. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos 
do vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº049/021, Nº067/021, 

Nº068/021, Nº069/021 e Nº070/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador Wilson 
Lucimar Alves Carvalho Nº175/021. Em discussão. O autor 
ressalta a importância da sua propositura. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. O vereador Edimar Leandro da 
Conceição (Edimar Leandro) solicita a retirada da Moção de 
Aplauso Nº025/021. A referida moção é retirada da pauta a 
pedido do autor. Requerimentos do vereador Ygor Sousa 
Cortez:  Nº163/021 e Nº195/021. Em discussão. O vereador 
Ygor Cortez ressalta a importância das suas proposituras e diz 
que espera que as mesmas possam ser atendidas, pois recebeu 
inúmeros pedidos a respeito dos referidos requerimentos. Os 
vereadores Flavio Gomes (Cabanhas) e Wilson Carvalho 
parabenizam o autor pela apresentação das proposituras e 
manifestam seus apoios. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade.  Moção de Pesar de autoria do vereador Abraão 
de Araújo de Pinto Nº029/021 – À Família do Sr. Raimundo 
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Francisco da Silva. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. O Sr. Presidente informa que a partir da sessão 
de amanhã a porta do Plenário permanecerá fechada devido a 
situação que ainda estão enfrentando da Pandemia da COVID – 
19, e que já foi conversado com a Imprensa que a passagem dos 
mesmos será feita pela sala da Presidência.   A vereadora Maria 
José (Zezé Cardoso) Vice-Presidente assume a Presidência da 
Mesa Diretora. Moções de Aplauso de autoria do vereador 
Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº021/021 – Ao 
Coronel QOPM Júlio Manoel da Silva Neto, que assumiu o 
Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Tocantins no dia 
02 de fevereiro de 2021. Nº028/021 – Ao Dep. Federal Arthur 
César Pereira de Lira do partido Progressistas, que foi eleito 
Presidente da Câmara Federal dos Deputados no dia 01 de 
fevereiro de 2021, para o Biênio 2021/2022. Em discussão. O 
vereador Alcivan Rodrigues ressalta a propositura de Nº021/021 
e diz que é uma honra poder apresentar essa pequena 
homenagem ao retorno do Coronel QOPM Júlio Manoel da Silva 
Neto (Silva Neto) para o Comando da Policia Militar, pois o 
mesmo frente ao Comando será de suma importância para a 
nossa cidade. O vereador Thiago Costa diz que aproveitando a 
oportunidade sugere que todos os vereadores elaborem um 
documento, pois ficou sabendo que estão querendo tirar o 
comando da polícia da nossa cidade para levar para Palmas, e 
que fique claro através desse documento que a nossa população 
é contrária a essa retirada. O vereador Alcivan Rodrigues diz que 
o problema é o número pequeno de efetivo, mas que irão lutar 
por essa permanência. Em votação as moções de aplauso do 
vereador Alcivan Rodrigues. Aprovados por Unanimidade. 
Moções de Aplauso de autoria do vereador Jorge Ferreira 
Carneiro (Sargento Jorge Carneiro): Nº022/021 – Ao dia do 
Bombeiro Militar Brasileiro, comemorado anualmente em 02 de 
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julho. Nº023/021 – Pelo aniversário de 60 anos do 2° BPM, 
Batalhão Araguaia, na cidade de Araguaína. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de Aplauso de 
vereador Luciano Félix Santana Sousa Nº027/021 – Ao 
Deputado Federal Tiago Dimas Braga Pereira, pelo trabalho 
prestado ao povo de Araguaína. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Moções de Aplausos de autoria do 
vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº030/021 – À Empresa 
Posto Madrigal, pelos seus 12 anos de funcionamento. 
Nº031/021 – À Empresa Gellacto Sorvetes, pelos seus 30anos 
de funcionamento. Nº032/021 – À Empresa Projetium, pelos 
seus 29 anos de fundação. Nº033/021 – À Empresa Hellen 
Confecções, pelos seus 30 anos de fundação. Nº034/021 – À 
Empresa Rally Motos, pelos seus 12 anos de funcionamento. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moções 
de Aplauso de autoria do vereador Wilson Lucimar Alves 
Carvalho: Nº019/021 – Ao estabelecimento Refrigeração Ponto 
Certo em nome do seu proprietário José Ricardo Cruz de Souza 
Lemos, pelos 35 anos de prestação de serviço na cidade de 
Araguaína. Nº020/021 – Ao estabelecimento Casa do 
Marceneiro em nome do seu proprietário Ulysses de Parente 
Ayres, pelos 31 anos de prestação de serviço na cidade de 
Araguaína. Nº041/021 – Ao Senador Eduardo Torres Gomes, 
por sua atuação como líder do governo no Congresso Nacional 
e por ser campeão de emendas em favor da cidade de 
Araguaína. Em discussão. O vereador Wilson Carvalho ressalta 
a moção de Nº041/021 que é uma honra apresenta-la. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de Aplauso 
vereador Ygor Sousa Cortez Nº017/021 – Ao SGT José Santos 
Coelho, SGT Carlos Magno Costa Castro, 2º Tenente Sevirino 
Carlos dos Santos e o 3º SGT Hildemar Pereira Damasceno 
Filho, pelo trabalho realizado na BR-153, onde impediram um 
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homem de se jogar da passarela. Em discussão. O vereador 
Ygor Cortez diz que apresenta essa moção como uma forma de 
parabenizar os militares que atuaram na referida situação e 
conseguiram salvar uma vida. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Moção de Pesar Nº048/021 de autoria do 
vereador Matheus Mariano – À Família da Sra. Marilde 
Milhomem Santana. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Indicação de autoria do vereador Jorge Ferreira 
Carneiro (Sargento Jorge Carneiro) Nº09/021. Indicações de 
autoria do vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº02/021, 
Nº03/021 e Nº05/021. As indicações serão encaminhadas a 
quem de direito. Tribuna: Com a palavra o vereador Fraudneis 
Fiomare ressalta que começou o seu mandato cobrando do 
Poder Público a convocação dos aprovados do concurso público 
do Quadro Geral e da Guarda Municipal e que na última quarta-
feira apresentaram as irregularidades ao Ministério Público, uma 
lista extraída do Portal da Transparência da Prefeitura, contendo 
1.566 nomes de servidores temporários e comissionados que 
foram nomeados nomes de janeiro de 2021 pelo atual Prefeito.  
O vereador Fraudneis Fiomare destaca que após mobilização 
dos aprovados no concurso e o seu anuncio que iria a Justiça 
Estadual, diz que o Sr. Prefeito Wagner Rodrigues recuou e 
prometeu que iniciará a convocação dos aprovados a partir de 
hoje. Ressalta que também está preocupado com o piso salarial 
da educação municipal, não está sendo cumprido, pois estão 
recebendo abaixo do que determina o artigo 2º da Lei Federal 
nº11.738 e há professores que foram contratados em janeiro de 
2021 com remuneração menor do que determina a Lei. O 
vereador Edimar Leandro pede ao vereador Fraudneis que 
possa apresentar as provas sobre o que está denunciando. O 
vereador Alcivan Rodrigues destaca que se tiver professores 
contratados sem nem terem iniciado as aulas é uma denúncia 
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grave.  O vereador Fraudneis Fiomare ressalta que os nomes 
dos contratados, conseguiu no Portal da Transparência da 
Prefeitura e cabe a cada vereador buscar essas informações, 
pois não apresentará os nomes por respeito aos professores 
contratados. Diz que gostaria de destacar outro assunto 
importante que é a cobrança do IPTU, pois além desse aumento 
disfarçado que foi feito pela nova formula de cálculo com a 
utilização de imagens aerofotogramétrico, tem-se um segundo 
aumento que foi dado na calada da noite do dia 30 de dezembro 
de 2020, sobre o pretexto de atualizar a Planta de Valores, 
através do Decreto nº272, ou seja,  no meio de uma crise que 
estão enfrentando a Prefeitura Municipal de Araguaína aumenta 
o IPTU duas vezes sob o argumento de um preço mais justo para 
todos e esta Casa de Leis tem seu papel fundamental na defesa 
daqueles que estão sofrendo os piores reflexos desses 
aumentos diante dessa crise. Com a palavra o vereador Alcivan 
Rodrigues diz que o que aconteceu não foi aumento de IPTU, o 
que foi feito foi uma regularização e não aumento. Com a palavra 
o vereador Jorge Carneiro (Sargento Jorge Carneiro) ressalta 
que gostaria de falar sobre a sua Indicação que parabeniza os 
Policiais Militares que conseguiram impedir um cidadão que 
estava tentando tirar a própria vida, ou seja, muitos não 
conseguem mensurar o quão grande foi essa ação, mas para 
um policial salvar uma vida é o cumprimento do seu dever e isso 
é imensamente gratificante. O vereador Marcos Duarte (Marcus 
do Restaurante) solicita do vereador que fez a denúncia 
referente aos professores contratados que apresente as provas 
referente a denúncia. Quanto ao IPTU, diz que votou um 
benéfico para a população de Araguaína, concedendo 
descontos do IPTU, e que a atualização de metragem dos 
imóveis foi feita não por essa Casa de Leis, e isso é para que as 
injustiças possam ser corrigidas, e destaca que gostaria de 
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saber o porquê somente agora o vereador resolveu se 
preocupar, pois esteve na Prefeitura por oito anos e nada fez, 
ressalta ainda que é preciso que seja corrigido as falácias que 
estão divulgando em grupos de redes sociais, para que não 
acreditem no que não é verdade, diz ainda que o índice do IPCA 
precisa ser cumprindo, pois é Lei, e a atualização da Planta de 
Valores foi feita pelo Poder Executivo e isso não cabe a essa 
Casa de Leis, e que se tivessem sim mandando um aumento de 
IPTU com certeza votaria contra, pois a Câmara Municipal não 
aprovou nenhum aumento de IPTU. O vereador Fraudneis 
Fiomare diz que o papel do Vice-Prefeito não é questionar o 
Prefeito, já o papel de vereador é fiscalizar e defender o povo e 
que Araguaína inteira está questionando o aumento do IPTU e o 
georeferenciamento não foi autorizado por essa Casa de Leis e 
que quinta-feira passada protocolou um Mandato de Segurança 
e está esperando a decisão da justiça para derrubar esse 
aumento do IPTU. O Sr. Presidente vereador Gideon Soares 
reassume a Presidência da Mesa Diretora. O vereador Marcos 
Duarte (Marcus do Restaurante) diz que não é porque a pessoa 
está no cargo de Vice-Prefeito não pode contestar o que está 
errado, precisa esperar por oito anos chegar a esta Casa de Leis 
para questionar alguma coisa, ou seja, antes de ser Vice-Prefeito 
ou vereador os questionamentos quanto ao que está errado 
deve ser feito independente do cargo que a pessoa ocupa, e que 
fique bem claro que essa Casa de Leis não aprovou nenhum 
aumento de IPTU. Com a palavra o vereador Terciliano Gomes 
diz que os professores da rede pública municipal ganham melhor 
do que os professores da rede pública estadual, ou seja, os 
professores do nosso município ganham acima do teto salarial, 
visto que, se o professor foi contratado agora no mês de janeiro, 
ele irá ganhar proporcionalmente ao que foi trabalhado, uma vez 
que as aulas iniciaram essa semana e que nos próximos meses 
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essa situação irá se regularizar. Com relação a temática do 
IPTU, diz que o vereador Fraudneis Fiomare está certo em falar 
que é preciso separar a pessoa de acordo com o cargo que está 
ocupando quanto a suas funções, contudo, nada impede de 
sugerir ao Executivo Municipal para que este apresente os 
projetos que possam colaborar para a melhoria da gestão 
municipal e o Sr. Prefeito Wagner Rodrigues está dando 
sequência a excelente administração que foi feita pelo Ex-
Prefeito Ronaldo Dimas. Com a palavra o vereador Ygor Cortez 
diz que este Parlamento tem a prerrogativa de falar o que, mas 
é preciso ter a consciência de divulgar o que é verdade e o que 
é certo. Destaca que foi divulgado nas redes sociais que o Sr. 
Prefeito Wagner recuou e irá chamara os aprovados no concurso 
público, sendo que este sempre foi um compromisso do mesmo 
durante a sua campanha. O vereador Edimar Leandro ressalta 
que todos os vereadores cumprem com seu papel e da forma 
como foi colocado pelo vereador Fraudneis Fiomare, ficou 
parecendo que apenas ele está trabalhando, ou seja, que fique 
bem claro que ele vereador Edimar Leandro trabalha e exerce o 
seu papel de fiscalizar e legislar em prol da nossa população. O 
vereador Flávio Gomes (Cabanhas) ressalta que sempre agiu 
com a verdade e que o chamamento dos concursados foi 
comunicado numa reunião que foi realizada pelo Sr. Prefeito 
Wagner e que isso é mérito do mesmo. O vereador Abraão de 
Araújo ressalta que é sabido por todos que as pessoas que são 
aprovados num concurso, são chamados para tomar posse de 
acordo com a classificação dos mesmos e precisam cumprir uma 
ordem e não como foi colocado pelo vereador Fraudneis. 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. 


