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  Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos seis dias do mês de Abril 
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, 
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 dezesseis. 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 
– 20. O secretário vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado 
Alcivan) faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por unanimidade. Correspondências: 
OF/GAB/VER/Nº010/2021 – Gabinete do vereador Edimar 
Leandro da Conceição – Assunto: Ausência na sessão do dia 06 
de abril de 2021. O Sr. Presidente comunica que o vereador 
Edimar Leandro teve que passar por um procedimento cirúrgico 
na mão devido a um acidente que ocorreu com o mesmo e 
deseja boa recuperação e melhoras ao vereador Edimar 
Leandro. Ordem Do Dia: Projeto para 1ª votação: Projeto de Lei 
Nº012/2021 – Dispõe sobre a instalação de brinquedos 
adaptados, nos parques infantis e playground, destinados a 
crianças com mobilidade reduzida ou com necessidade 
especiais no âmbito do Município de Araguaína e dá outras 
providências. Autor: Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan). 
É feita a leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. 
Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade.  Projeto de Lei 
Nº023/021 – Dispõe sobre desafetação de área pública, e dá 
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outras providências. Autor: Executivo Municipal. É feito a leitura 
na íntegra do referido projeto. Leitura dos Pareceres favoráveis 
das Comissões de Justiça e Redação, e Educação, Cultura e 
Assistência Social. Leitura do Parecer favorável do Jurídico da 
Casa. Em 1ª discussão. O vereador Fraudneis Fiomare diz ser 
uma honra votar favorável neste projeto, pois irá beneficiar a 
Casa de Acolhimento Ana Carolina e que projetos que venham 
beneficiar o nosso município sempre votará favorável. Em 1ª 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento do vereador 
Wilson Lucimar Alves Carvalho Nº685/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento do vereador 
Thiago Costa Cunha Nº635/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos vereador Terciliano 
Gomes Araújo: Nº693/021, Nº694/021, Nº695/021, Nº696/021 e 
Nº697/021. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Matheus Mariano de 
Sousa: Nº715/021 e Nº716/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador Marcos 
Antônio Duarte da Silva (Marcos Duarte) Nº684/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Luciano Félix Santana Sousa 
Nº533/021. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Jorge Ferreira 
Carneiro (Sargento Jorge Carneiro): Nº670/021, Nº671/021 e 
Nº672/021.  Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva 
Soares: Nº622/021, Nº623/021 e Nº648/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº554/021, 
Nº555/021, Nº556/021, Nº615/021, Nº627/021, Nº521/021, 
Nº551/021, Nº552/021 e Nº553/021. Em discussão. O vereador 
Geraldo Silva destaca os requerimentos que solicitam o término 
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das obras das unidades de saúde dos setores que foram 
descritos e espera que possam ser atendidos com urgência, 
devido à necessidade dos mesmos. Quanto as proposituras que 
solicitam melhorias para o campo de futebol no Distrito Novo 
Horizonte são necessárias para que a comunidade desta 
localidade possa utilizar com segurança a referida localidade. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Fraudneis Fiomare Rosa: Nº744/021, Nº745/021, 
Nº746/021, Nº747/021 e Nº748/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade.  Requerimento do vereador Flavio 
Gomes da Silva (Flavio Cabanhas) Nº732/021. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque Neto): 
Nº513/021, Nº560/021 e Nº588/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº510/021, 
Nº511/021, Nº444/021 e Nº448/021. Em discussão. O vereador 
Alcivan Rodrigues ressalta a importância das suas proposituras 
e em especial a de Nº448/021. O vereador Geraldo Silva registra 
a presença do Sr. Jorge Eduardo – Conselheiro Tutelar. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do 
vereador Abraão de Araújo Pinto Nº674/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade.  Moção de Aplauso de 
autoria do vereador Wilson Lucimar Alves Carvalho Nº126/021 – 
Aos trabalhadores do Serviço De Atendimento Móvel De 
Urgência (SAMU), por seus serviços prestados à população de 
Araguaína durante este momento de pandemia. Em discussão. 
O vereador Wilson Carvalho pede para que essa moção possa 
ser estendida a todos os profissionais da área da saúde que 
estão à frente trabalhando e combatendo essa Pandemia da 
COVID – 19. O vereador Fraudneis Fiomare parabeniza o 
vereador Wilson Carvalho pela apresentação dessa moção e faz 
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uma solicitação a Sra. Secretaria Municipal de Saúde para que 
olhe com mais carinho para todos os profissionais da saúde 
como os técnicos, enfermeiros, da área da limpeza, pois é 
preciso valorizar a todos. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Moções de Aplauso de autoria do vereador 
Terciliano Gomes Araújo: Nº132/021 – À empresa Torneatins, 
pelos seus 08 anos de funcionamento. Nº133/021 – À empresa 
Clínica da Imagem do Tocantins, pelos seus 27 anos de 
funcionamento. Nº134/021 – À empresa Dipal Parafusos, pelos 
seus 29 anos de funcionamento. Nº135/021 – À empresa JR 
Hidrelétrica, pelos seus 10 anos de funcionamento. Nº136/021 –
À empresa PROJE-SOM, pelos seus 16 anos de funcionamento. 
Tribuna: Com a palavra o vereador Matheus Mariano diz que 
hoje usa a Tribuna para parabenizar o Sr. Prefeito Wagner 
Rodrigues pelo lançamento do Programa “Saúde na Hora” onde 
a Unidade Básica de Saúde do setor Vila Aliança passará a 
funcionar por doze horas e esse foi uma luta do ex-vereador 
Aldair da Costa (Gipão) e que gostaria de solicitar ao Sr. Prefeito 
que estenda esse programa para todas Unidades de Saúde do 
nosso munícipio. Com a palavra o vereador Marcos Duarte que 
fala sobre o cumprimento da Lei Nº2111 do ano de 2002, pois a 
mesma não está sendo cumprida pelas Agência Bancárias, 
ressalta que o Poder Público tem tanta agilidade para cobrar dos 
cidadãos, dos empresários com relação ao cumprimento das 
Leis, porque isso não é aplicado as Agências Bancárias, 
especificamente com relação a Lei Nº2111, visto que é 
desumano passar pelas Agências Bancárias e ver tantas 
pessoas idosas nas portas dessas Agências, que precisam 
sacar suas aposentadorias ou seja, exercerem seus direitos, diz 
que hoje manifesta sua indignação com o Poder Público, com o 
PROCON, e que fique bem claro que não está falando mal dos 
Fiscais e sim do Poder Público como um todo até mesmo na 
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esfera estadual e fala também ao Poder Judiciário que não está 
enxergando essa situação e espera que essa Lei possa ser 
cumprida. Com a palavra o vereador Geraldo Silva diz que hoje 
vem ressaltar com relação a sua preocupação quanto as 
empresas do nosso munícipio que não recebem investimentos 
por parte do Governo Estadual e com a crise dessa Pandemia 
estão com mais dificuldades ainda, ou seja, vários empresários 
estão tendo que fechar as portas e é preciso que tanto o Poder 
Público Municipal e o Poder Público Estadual atentem para essa 
situação e dê os incentivos necessários para ajudar essa classe. 
O vereador Marcos Duarte parabeniza o vereador Geraldo Silva 
pela sua fala, pois é preciso que as pessoas enxerguem que 
mesmo diante da situação que estão enfrentando com a 
Pandemia da COVID – 19 a vida não pode parar, ou seja, todos 
precisam trabalhar para que a nossa cidade não venha sofrer 
ainda mais. O vereador Fraudneis Fiomare destaca que o 
Programa Saúde na Hora  foi lançado pelo Governo Federal no 
ano de 2019 e que neste programa o Governo Federal incentiva 
os municípios para que as Unidades de Saúde funcionem por 
doze horas e um ano depois o nosso munícipio está implantando 
esse programa, ressalta que os custos desse programa é de 
responsabilidade do Governo Federal,  e não irá gerar custo 
algum para o munícipio e mesmo depois de um ano parabeniza 
a Prefeitura Municipal pela adesão a esse programa e espera 
que o mesmo possa ser estendido para todas as Unidades de 
Saúde. Com a palavra o vereador Flavio Gomes (Flavio 
Cabanhas) fala sobre a sua preocupação com as pessoas que 
estão passando fome por causa dessa Pandemia e é preciso 
que todos atentem para essa situação. 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.  


