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  Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos dezessete dias 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 o vereador Fraudneis Fiomare para fazer a 
leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo – 51, 
Versículos 02 e 03. O secretário vereador Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan) faz a leitura da ata da sessão 
anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
unanimidade. Ordem Do Dia: Projeto de Lei Complementar 
Nº04/021 – Dispõe sobre alteração do caput do art. 2º da Lei 
nº2.826, de 20 de dezembro de 2012, e dá outras providências. 
Autor: Executivo Municipal. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. 
Aprovado por Unanimidade. Projetos para as Comissões: 
Projeto de Lei Nº016/021 – 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 (Marcos 
Duarte). O projeto será encaminhado as comissões 
competentes. Requerimento do vereador Abraão de Araújo de 
Pinto Nº599/021. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº400/021, Nº402/021 e 
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Nº624/021. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Edimar Leandro da 
Conceição (Edimar Leandro): Nº493/021 e Nº544/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Enoque Neto Rocha de Souza 
(Enoque Neto): Nº395/021 e Nº433/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Flavio gomes da Silva (Flavio Cabanhas): Nº604/021, 
Nº605/021, Nº606/021, Nº607/021 e Nº608/021. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Fraudneis Fiomare Rosa: Nº582/021, Nº583/021, 
Nº584/021, Nº585/021 e Nº586/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº419/021, 
Nº420/021, Nº514/021, Nº515/021 e Nº516/021. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Gideon da Silva Soares: Nº391/021, Nº477/021 e 
Nº480/021. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Jorge Ferreira 
Carneiro (Sargento Jorge Carneiro): Nº620/021 e Nº621/021. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Luciano Félix Santana Sousa 
Nº396/021. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso 
Santos (Zezé Cardoso): Nº618/021 e Nº619/021. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Matheus Mariano de Sousa: Nº455/021 e Nº482/021. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: 
Nº346/021, Nº380/021, Nº557/021, Nº558/021 e Nº574/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Thiago Costa Cunha Nº603/021. Em 
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discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Wilson Lucimar Alves Carvalho 
Nº529/021. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Moções de Aplauso de autoria do vereador 
Gideon da Silva Soares: Nº101/021 – Ao Grupo ARTPALCO, em 
alusão ao Dia Universal do Teatro, a ser comemorado em 21 de 
março. Nº102/021 – Em alusão ao Dia do Revisor, a ser 
comemorado em 28 de março. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Moção de Aplauso de autoria do 
vereador Jorge Ferreira Carneiro (Sargento Jorge Carneiro) 
Nº104/021 – À Equipe de Policiais Militares que efetuaram 
apreensão de um adolescente por prática de ato infracional de 
tentativa de suborno na cidade de Araguaína. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Aplauso de 
autoria do vereador Luciano Félix Santana Sousa Nº099/021 – 
Ao Grupo ARTPALCO, pelos seus 20 anos. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Moções de autoria do 
vereador Matheus Mariano de Sousa: Nº103/021 – De Aplausos 
a Cleysson Wender Fernandes Pires, pela posse no concurso 
como Professor de Libras no Município de Araguaína. Nº113/021 
–  De Pesar à Família do Sr. Carlos Gomes da Silva Júnior. Em 
discussão. O vereador Matheus Mariano ressalta que é com 
muita tristeza que apresenta essa moção de pesar, pois o Sr. 
Carlos Júnior era uma pessoa muito querida por todos que o 
conheciam e foi mais uma vítima dessa terrível doença que está 
atingindo todo o mundo a COVID – 19 e ressalta que a moção 
está aberta para os vereadores que queiram subscrever. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade.  Moções de Aplauso de 
autoria do vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº105/021– À 
empresa Malharia Araguaína, pelos seus 23 anos de 
funcionamento. Nº106/021 – À empresa Pontual Materiais Para 
Construção, pelos seus 13 anos de funcionamento. Nº107/021 – 
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À empresa Foavi Hotel e Empreendimentos, pelos seus 20 anos 
de funcionamento. Nº108/021 – À empresa CIA do Bordado, 
pelos seus 10 anos de funcionamento. Nº109/021 – À empresa 
Casa e Jardim Paisagismo, pelos seus 11 anos de 
funcionamento. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Moção de Pesar Nº119/021 de autoria do 
vereador Flavio Gomes da Silva (Flavio Cabanhas) – À Família 
da Sra. Maria de Lourdes Silva Soares. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento do vereador 
Ygor Sousa Cortez Nº616/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Indicação de autoria do vereador 
Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) Nº041/021. Indicação 
de autoria vereador Fraudeis Fiomare Rosa Nº040/021. 
Indicações de autoria do vereador Gideon da Silva Soares: 
Nº038/021 e Nº039/021.Indicação de autoria do vereador Jorge 
Ferreira Carneiro (Sargento Jorge Carneiro) Nº035/021. 
Indicação de autoria do vereador Luciano Félix Santana Sousa 
Nº018/021. Indicações de autoria do vereador Marcos Antônio 
Duarte da Silva (Marcos Duarte): Nº036/021 e Nº037/021. As 
Indicações serão encaminhadas a quem de direito. O Sr. 
Presidente ressalta que gostaria novamente de informar que a 
próxima sessão de amanhã será a última deste mês cumprindo 
as oito sessões regimentais e que só será realizada sessão no 
próximo mês de abril, devido a situação no nosso município 
ocasionado pela Pandemia da COVID – 19 e amanhã fará 
também a leitura da Portaria que disciplinará o funcionamento 
interno da Câmara Municipal. Tribuna: Com a palavra o vereador 
Flavio Gomes (Flavio Cabanhas) diz que usa a tribuna hoje para 
manifestar a sua indignação com relação à situação que está 
ocorrendo no Cemitério São Lazaro, pois presenciou essa 
situação ontem, onde foi cobrado de uma família que estava 
enterrando um ente querido, o valor de R$350,00 reais, apenas 
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para deslocar o corpo da pessoa falecida, da entrada do 
cemitério para onde foi realizado o sepultamento, o vereador 
Flavio Gomes (Flavio Cabanhas) diz que lá no cemitério São 
Lazaro tem duas empresas particulares que ficam fazendo esse 
cobrando por esse serviço, sendo que o Executivo Municipal 
deveria oferecer esse serviço para as pessoas carentes, sendo 
que a família que pagou R$350,00 reais não tinha condições 
financeiras para pagar, mas devido a difícil situação que 
estavam enfrentando tiveram que pagar e que isso precisa ser 
resolvido pelo Poder Público. O vereador Flavio Gomes (Flavio 
Cabanhas) ressalta ainda outra situação que é o valor cobrado 
pela empresa Sancar referente as diárias dos veículos que são 
apreendidos, diz que hoje mesmo recebeu um telefonema de um 
cidadão reclamando que não tem condições de retirar seu 
veículo do pátio da Sancar devido ao alto valor cobrado das 
diárias. O vereador Marcos Duarte diz que estão cansados de 
tantos roubos que estão acontecendo no nosso município, pois 
ontem destacou o roubo que a empresa BRK faz com a cobrança 
da alta tarifa de agua e esgoto e hoje é o roubo no Cemitério São 
Lazaro e da Empresa Sancar, ou seja, é preciso que todos os 
vereadores se unam para que essas situações de roubos 
acabem. O vereador Fraudneis Fiomare manifesta seu apoio e 
solicita que a Presidência possa agendar o mais rápido a 
realização da sessão com a presença dos representantes das 
Funerárias e da FUNAMC devido a urgência do problema.  Com 
a palavra o vereador Fraudneis Fiomare ressalta a Indicação de 
Nº040/021 de sua autoria que apresentou na pauta de hoje e 
espera que as providências possam ser efetuadas. O vereador 
Luciano Santana manifesta seu apoio ao vereador Fraudneis 
Fiomare e diz que é um absurdo a situação que se encontra a 
referida localidade citada na Indicação e o DNIT não faz nada. 
Com a palavra o vereador Jorge Carneiro ressalta que usa a 
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Tribuna para falar sobre a Empresa Sancar, pois já apresentou 
proposituras referente a cobrança abusiva que é feita por essa 
empresa, quanto a empresa BRK os valores dos serviços que é 
cobrado pela referida empresa é um absurdo, com relação ao 
que foi ressaltado pelo vereador Flavio Gomes (Flavio 
Cabanhas) referente ao Cemitério São Lazaro, é outra situação 
que precisa ser vista e resolvida. O vereador Flavio Gomes 
(Cabanhas) diz que não entende o porquê, não se pode ter outro 
Cemitério Público na nossa cidade. O vereador Jorge Carneiro 
diz que depois da instalação do Cemitério Jardins das Paineiras 
não se pode mais fazer sepultamentos nos Cemitérios que 
existem em alguns bairros da nossa cidade e o Poder Público 
não toma a providência de construir um Cemitério Público, ou 
seja, são situações que precisam ser resolvidas com urgências 
pelo Executivo Municipal. Com a palavra o vereador Luciano 
Santana que fala sobre a Indicação ao DNIT de autoria do 
vereador Fraudneis Fiomare e manifesta seu apoio ao mesmo. 
Com a palavra o vereador Marcos Duarte manifesta os seus 
agradecimentos ao Deputado Olyntho Neto com relação a 
situação do DAIARA que ressaltou na sessão anterior, diz que 
outra situação que é um absurdo no nosso munícipio, é o esgoto 
da CPPA que corre a “céu aberto” e isso é uma situação que 
ocorre há anos e que apresentou uma Indicação na sessão de 
hoje e ressalta que caso o Governo do Estado não resolva esse 
problema, que passe essa questão para o Executivo Municipal e 
reconheça a sua incompetência. O vereador Wilson Carvalho diz 
que é preciso que essa Casa de Leis faça valer e cobre o 
cumprimento das Leis e não fiquem apenas falando e possam 
agir de fato. 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. 


