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  Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos vinte tres 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, Marcos 
Antônio Duarte da Silva, Maria José Cardoso Santos, Matheus 
Mariano de Sousa, Thiago Costa Cunha,  Wilson Lucimar Alves 
Carvalho e Ygor Sousa Cortez. Todos em número de quinze. 
Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta esta 
sessão e convida o vereador Marcos Duarte para fazer a leitura 
da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo – 24. O secretário 
vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) faz a leitura 
da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado 
por unanimidade. Correspondências: Oficio circular Nº004/021 
GVT – Gabinete do vereador Terciliano Gomes Araújo – 
Assunto: Justificativa de ausência nas sessões dos dias 23 e 24 
de fevereiro de 2021. Ordem Do Dia: Requerimentos do 
vereador Ygor Sousa Cortez Nº303/021. Em discussão. O 
vereador Flavio Gomes (Cabanhas) parabeniza o autor pela 
iniciativa da propositura, pois essa situação do Cemitério São 
Lázaro é crítica, é preciso que todos os vereadores abracem 
essa causa pela construção de um novo Cemitério público na 
nossa cidade. O vereador Wilson Carvalho ressalta que essa 
situação de um novo Cemitério precisa ser tomada uma 
providência com urgência. O vereador Ygor Cortez destaca que 
é sabido por todos que a nossa cidade precisa de um novo 
cemitério público, contudo, isso não tira a obrigação do Poder 
Público de manter e revitalizar como está sendo solicitado na 
propositura hora apresentada, o Cemitério Público São Lázaro, 
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visto que é uma necessidade que o nosso Cemitério esteja em 
perfeitas condições para a nossa população. O vereador 
Fraudneis Fiomare ressalta que infelizmente a falta de um novo 
Cemitério público é algo que Araguaína carece com urgência, 
uma vez que, não há um local adequado para que a nossa 
população possa sepultar seus entes queridos com dignidade, 
diz que espera que o novo Prefeito possa olhar com mais 
atenção para essa situação e que a sua assessoria está 
trabalhando fazendo um levantamento de toda essa situação 
para poderem apresentar no dia da realização da sessão com 
os representantes da FUNAMC, que foi solicitada pelo vereador 
Geraldo Silva. Em votação o requerimento do vereador Ygor 
Cortez. Aprovado por Unanimidade. Requerimento do vereador 
Wilson Lucimar Alves Carvalho Nº358/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Thiago Costa Cunha: Nº274/021 e Nº275/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Matheus Mariano de Sousa 
Nº186/021. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso 
Santos (Zezé Cardoso): Nº173/021 e Nº261/021. Em discussão. 
A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) ressalta a importância 
das suas proposituras que solicitam construção de pontos de 
ônibus com cobertura, uma vez que, os pontos de ônibus da 
nossa cidade não possuem cobertura e nem iluminação e as 
pessoas que precisam usar o transporte público sofrem pois já 
não possuem um transporte de qualidade e por isso faz essa 
solicitação ao Executivo Municipal. O vereador Fraudneis 
Fiomare ressalta que é preciso que seja feito um debate sobre 
essa empresa que administra o transporte público da nossa 
cidade, pois na situação que se encontra, o município paga por 
um serviço que deixa a desejar. O vereador Luciano Félix 
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Santana Sousa chega na sessão e registra sua presença. Em 
votação os requerimentos da vereadora Maria José (Zezé 
Cardoso). Aprovados por Unanimidade. Requerimento do 
vereador Luciano Félix Santana Sousa Nº210/021. Em 
discussão. O vereador Luciano Félix diz que atrasou para chegar 
na sessão por estar no Povoado Inhumas, verificando de perto 
a situação do mesmo e por isso está solicitando a manutenção 
da caixa d’agua desse povoado e pede o apoio dos nobres 
vereadores. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Jorge Ferreira Carneiro (Sargento 
Jorge Carneiro): Nº315/021 e Nº316/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Gideon da Silva Soares: Nº269/021, Nº270/021 e 
Nº271/021. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da 
Silva (Geraldo Silva): Nº182/021, Nº183/021, Nº184/021 e 
Nº245/021, Nº246/021. Em discussão. Com a palavra o vereador 
Geraldo Silva ressalta a propositura de nº183/021 que foi um 
pedido da comunidade e do Padre da Paroquia São Paulo 
Apostolo, diz que as proposituras que solicitam a construção de 
calçadas em algumas localidades do Distrito Novo Horizonte, 
apresenta as mesmas, pois os moradores não têm condições 
financeiras de fazerem esse serviço. Com relação a contratação 
de um Agente de Saúde para atender o P.A Chaparral 02, o 
vereador Geraldo Silva destaca que a referida localidade está 
desassistida de Agente de Saúde. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Fraudneis Fiomare 
Rosa Nº352/021. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Flavio Gomes da 
Silva (Flavio Cabanhas): Nº284/021 e Nº285/021. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque Neto): 
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Nº131/021, Nº132/021 e Nº133/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº339/021 e 
Nº342/021. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº192/021 e Nº193/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O Sr. 
Presidente registra a presença do Sr. Marcão – Suplente de 
vereador do Partido Solidariedade. O vereador Enoque Neto 
registra a presença do Sr. Josevaldo. Requerimento do vereador 
Abraão de Araújo Pinto Nº296/021. Em discussão. O vereador 
Abraão diz que gostaria de cobrar da Presidência da Mesa 
Diretora que possa solicitar do Executivo Municipal as respostas 
das proposituras apresentadas. O Sr. Presidente diz que o 
vereador Abraão está correto por cobrar as respostas, e ressalta 
que não somente a Mesa Diretora, mas que todos os vereadores 
cobrem do Executivo Municipal, nas respectivas Secretarias 
Municipais e Órgãos Municipais, para que os mesmos 
encaminhem as respostas necessárias das proposituras 
apresentadas. Ressalta que irá agendar uma Audiência com o 
Sr. Prefeito Wagner Rodrigues e todos os vereadores para que 
possam debater sobre essa situação de um novo Cemitério 
Público para a nossa cidade. Em votação o requerimento do 
vereador Abraão de Araújo. Aprovado por unanimidade.  
Indicações de autoria do vereador Matheus Mariano de Sousa: 
Nº013/021 e Nº014/021. As Indicações serão encaminhadas a 
quem de direito. Tribuna: Com a palavra o vereador Geraldo 
Silva que ressalta sobre uma Liminar do Tribunal de Justiça 
sobre a proibição dos produtos de origem animal nas feiras 
públicas de Araguaína e que foi feito um recurso para que essa 
Liminar pudesse ser derrubada e que o prazo dessa Liminar já 
está perto de vencer, ou seja, se essa suspensão permanecer 
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será uma grande perda para todos os produtores do nosso 
município, por isso solicita do Poder público que possa tomar as 
devidas providências para que regularize essa situação e todos 
os produtos possam ter o Selo de qualidade do SIM. Com a 
palavra o vereador Fraudneis Fiomare diz que hoje vem usar a 
Tribuna para ressalta que além do alto valor do IPTU que a 
nossa população está tendo que pagar, estão pagando também 
o alto valor da Contribuição de Iluminação Pública, e que esta 
contribuição está sacrificando o nosso povo, pois tem recebido 
reclamações de pessoas que estão deixando de comprar 
alimento para poder dar conta de pagar essa contribuição, uma 
vez que, a sobrecarga de impostos e taxas que a nossa 
população está tendo que pagar está altíssima. Diz que 
juntamente com a sua equipe fizeram um levantamento do valor 
que foi pago da Contribuição de Iluminação Pública e vale 
ressaltar que foi arrecadado um alto valor e que esse valor 
arrecadado deve ser investido somente nos serviços de 
manutenção da iluminação pública não podendo ser desviado, e 
que ano passado foi divulgado pela Prefeitura Municipal, que 
seriam trocadas todas as lâmpadas antigas da nossa cidade por 
lâmpadas de LED, e que essa troca seria para gerar economia, 
então  se tiveram economia, porque não abaixaram o valor 
dessa Contribuição de Iluminação Pública, o vereador Fraudneis 
Fiomare diz que irá encaminhar um oficio para a Secretaria 
Municipal responsável por essa questão solicitando todos as 
informações referente a essa Contribuição de Iluminação 
Pública. Com a palavra o vereador Flavio Gomes (Cabanhas) 
destaca novamente sobre a situação da necessidade de um 
novo Cemitério Público na nossa cidade. 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.  


