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  Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos quatro dias do mês de 
maio 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 
Ygor Cortez para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura 
em Êxodo – Capítulo – 14, Versículo – 151. O secretário 
vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) faz a leitura 
da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado 
por unanimidade. O vereador Terciliano Gomes registra a 
presença do vereador – Batista da cidade de Piraquê. O 
vereador Wilson Carvalho registra a presença da Ex-Prefeita – 
Laudeci da cidade de Pau D’arco. Ordem Do Dia: Requerimento 
de autoria do vereador Ygor Sousa Cortez Nº969/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade.  
Requerimentos do vereador Wilson Lucimar Alves Carvalho: 
Nº920/021, Nº921/021 e Nº929/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Thiago Costa Cunha: Nº1054/021 e Nº1055/021. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº907/021, Nº908/021, 
Nº909/021, Nº910/021 e Nº911/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Matheus Mariano de Sousa: Nº032/021 e Nº033/021. Em 
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discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé 
Cardoso): Nº1007/021 e Nº1008/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do 
vereador Marcos Antônio Duarte da Silva (Marcos Duarte) 
Nº1003/021. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Luciano Félix Santana 
Sousa Nº1024/021. Em discussão. O vereador Luciano Santana 
ressalta que solicita a realização de uma sessão para debater 
sobre a questão dos buracos que são abertos pela empresa 
BRK, para a manutenção dos encanamentos nas ruas da nossa 
cidade e que após a conclusão dos serviços, esses buracos não 
são devidamente fechados e os reparos nas ruas e avenidas 
nunca são feitos corretamente, ou seja, são serviços de péssima 
qualidade que demoram dias para serem feitos deixando 
buracos abertos em vários locais da nossa cidade. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. O Sr. Presidente informa ao 
vereador Luciano Santana que esta Casa Leis já realizou mais 
de três sessões para debater sobre esse assunto, e demais 
assuntos relacionados a essa empresa a BRK, ressalta que é 
preciso que a Prefeitura tome providências mais enérgicas 
quanto a essa situação. Requerimentos do vereador Jorge 
Ferreira Carneiro (Sargento Jorge Carneiro): Nº962/021, 
Nº963/021, Nº964/021 e Nº993/021. Em discussão. O vereador 
Jorge Carneiro ressalta a importância da propositura de 
Nº993/021, e espera que a mesma possa ser atendida, para que 
os comerciantes do Espaço Municipal de Comércio e Cultura 
Feirinha possam retornar para seus trabalhos. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. O vereador Terciliano Gomes 
registra a presença da Sra. Roberta Feijó. Requerimentos do 
vereador Gideon da Silva Soares: Nº1029/021 e Nº1030/021. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
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Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva 
(Geraldo Silva): Nº939/021, Nº940/021, Nº941/021, Nº942/021 e 
Nº943/021. Em discussão. O vereador Geraldo Silva ressalta 
que as suas proposituras apresentadas solicitam construções de 
Postos de Saúde com atendimentos médicos e odontológicos 
nos Assentamentos da nossa cidade, visto que essas 
comunidades são distantes dos locais de atendimentos médicos 
no nosso município, e devido à essa distância estão passando 
por muitas dificuldades. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Fraudneis Fiomare 
Rosa: Nº1036/021, Nº1037/021, Nº1038/021 e Nº1039/021. Em 
discussão. O vereador Fraudneis Fiomare ressalta que as suas 
proposituras apresentadas, solicitam ao Sr. Prefeito 
esclarecimentos quanto a aquisição de maquinários conforme a 
proposta 71280003 e sobre a pavimentação asfáltica e 
drenagem referente ao convênio 014800/2020, assim como a 
pavimentação do setor Monte Sinai que é uma solicitação que já 
fez várias vezes e também sobre o Centro de Canoagem no 
setor Beira Lago e destaca que a aquisição desses maquinários 
ajudaria muito as comunidades rurais arrumando as estradas de 
acesso as mesmas e que o Sr. Prefeito é que tem que vir a esta 
Casa de Leis dar satisfação ao povo da nossa cidade. O 
vereador Marcos Duarte destaca que se o Prefeito ficar vindo 
aqui nesta Casa de Leis, para prestar satisfação toda vez que o 
vereador Fraudneis solicitar, o Sr. Prefeito não irá trabalhar, diz 
que ele vereador Marcos Duarte não quer o Sr. Prefeito fique 
vindo a Câmara Municipal, quer que o Gestor continue como 
está fazendo, trabalhando, visitando as obras, acompanhando 
de perto os trabalhos da nossa cidade. Ressalta que o vereador 
Fraudneis Fiomare é que precisa ir a Prefeitura para buscar 
informações assim como todos os vereadores fizeram, e 
receberam todas as informações que precisavam, ou seja, todos 
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os vereadores são iguais, tem o mesmo tratamento, e diz que 
parece que o vereador Fraudneis Fiomare quer ter um 
tratamento diferenciado e isso não é possível, pois independente 
da questão partidária todos são tratados pelo Sr. Prefeito de 
forma igual. O vereador Jorge Carneiro registra a presença do 
cantor Odilon Santos e diz que semana passada teve uma 
reunião com todos os vereadores e o Sr. Prefeito, e o vereador 
Fraudneis Fiomare também foi convidado para essa reunião e 
não compareceu, não sabe o porquê, pois o próprio Prefeito 
Wagner questionou a ele vereador Jorge Carneiro porque o 
vereador Fraudneis Fiomare faltou na reunião, destaca que 
nessa reunião foi apresentado o trabalho e todas as ações que 
serão executadas pelo Executivo Municipal. O vereador Marcos 
Duarte diz que faz um compromisso com o vereador Fraudneis 
Fiomare, quando o Sr. Prefeito marcar uma reunião com todos 
os vereadores e não convidar o vereador Fraudneis Fiomare ele 
vereador Marcos Duarte não irá comparecer, e que fique 
registrado, pois todas as reuniões que já foram marcadas pelo 
Sr. Prefeito o convite foi feito para todos os vereadores sem 
distinguir ninguém. O vereador Terciliano Gomes ressalta que é 
importante que todos os vereadores trabalhem sem questões 
partidárias. O vereador Ygor Cortez diz que nessa reunião foi 
respondido todos os questionamentos que o vereador Fraudneis 
está solicitando nas suas proposituras, assim como foi feito uma 
grande explanação sobre o plano de trabalho do Sr. Prefeito. O 
vereador Fraudneis Fiomare diz que nunca fez convite para o Sr. 
Prefeito comparecer nesta Casa de Leis, e quando for convidado 
para uma reunião e puder gravar ou documentar essa reunião 
irá comparecer sim, agora reuniões que não tem uma 
documentação e reuniões secretas não irá comparecer. O 
vereador Ygor Cortez destaca que não foi uma reunião secreta, 
pelo contrário foi aberta, filmaram, fotografaram e irá postar as 
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fotos para que o vereador Fraudneis Fiomare tenha 
conhecimento do que foi exposto.  Em votação os requerimentos 
do vereador Fraudneis Fiomare. Aprovados por Unanimidade. A 
vereadora Maria José (Zezé Cardoso) Vice-Presidente assume 
a Presidência da Mesa Diretora. Requerimentos do vereador 
Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque Neto): Nº820/021, 
Nº821/021 e Nº863/021. Em discussão. Em votação. Aprovados 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº847/021e Nº848/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O 
vereador Fraudneis Fiomare registra a presença da vereadora 
Felismar da cidade de Pau D’arco. Requerimentos do vereador 
Abraão de Araújo Pinto: Nº975/021, Nº976/021 e Nº977/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de 
Aplauso de autoria do vereador Wilson Lucimar Alves Carvalho 
Nº187/021 – A Instituição de Ensino Escola Futuro Feliz e seus 
fundadores José Carlos Pereira Mendes e Antônio Pereira 
Mendes, pelos 25 anos de prestação de serviço na cidade de 
Araguaína. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Moções de Aplauso de autoria do vereador 
Terciliano Gomes Araújo: Nº181/021 – A empresa Posto 
Filadélfia, pelos seus 19 anos de funcionamento. Nº203/021 – 
Ao Capitão José Wellington Alves Bezerra da PM-TO, pela 
remoção para a reserva da Polícia Militar do Estado do 
Tocantins.  Nº204/021 – Ao Sr. José Wellington Alves Bezerra, 
pela promoção como Capitão da Polícia Militar do Estado do 
Tocantins.  Nº227/021 – À empresa Agrotécnica – Casa de 
Projetos, pelos seus 28 anos de Funcionamento. Nº228/021 – À 
empresa Lojas Nosso Lar, pelos seus 26 anos de 
funcionamento. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Moções Aplauso de autoria do vereador Abraão 
de Araújo Pinto: Nº193/021 – Ao Sr. Lucas Vinicio Vieira de 
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Carvalho, pela posse como Presidente de Bairro do Setor Lago 
Sul. Nº196/021 – Ao Sr. Edilberto Alves da Silva, pela posse 
como Presidente de Bairro do Bairro São João.  Nº197/021 – A 
Sra. Lucivânia Araújo Damasceno, pela posse como Presidente 
de Bairro do Setor Jardim Mangabeira. Nº198/021 – Ao Sr. 
Neuvaldo Alves Sanches, pela posse como Presidente de Bairro 
do Bairro Eldorado. Nº199/021 – Ao Sr. Romildo Carlos de 
Oliveira, pela posse como Presidente de Bairro do Setor José 
Ferreira. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Indicação de autoria do vereador Terciliano 
Gomes Araújo Nº075/021. A indicação será encaminhada a 
quem de direito. Tribuna: Com a palavra o vereador Ygor Cortez 
destaca que gostaria de relatar sobre o fato que ocorreu com um 
proprietário de um estabelecimento na nossa cidade, diz que 
esse estabelecimento já estava fechado e que o proprietário do 
mesmo lhe relatou que reside no mesmo local do seu 
estabelecimento e que foi ameaçado por policiais militares que 
estavam fiscalizando o local. O proprietário relatou que os 
policiais disseram que iriam recolher o seu veículo, pois o 
mesmo estava estacionando em um local proibido, o vereador 
Ygor Cortez ressalta que foi buscar informações sobre essa 
situação e que a multa que foi aplicada a esse cidadão era 
referente ao veículo que estava parado na porta da garagem do 
próprio cidadão, ou seja, é uma situação absurda, e que gostaria 
de pedir a todos que trabalham na fiscalização que possam agir 
com o coração, pois estão tratando com seres humanos e 
acredita que essa situação foi um fato isolado. Em aparte o 
vereador Alcivan Rodrigues diz que esse fato relatado não 
condiz com a postura da nossa Polícia Militar e que realmente 
precisa ser investigado, pois a nossa Polícia Militar é uma polícia 
muito honrada e faz um trabalho de excelência. O vereador Ygor 
Cortez diz que sabe que os Fiscais e os Policiais que fazem o 
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trabalho de fiscalização estão executando um grande trabalho e 
que o respeito deve ser para todos. O vereador Geraldo Silva 
assume a Presidência da Mesa Diretora. Com a palavra a 
vereadora Maria José Cardoso (Zezé Cardoso) diz que gostaria 
de parabenizar o Governador Mauro Carlesse que ontem 
autorizou o retorno das aulas presenciais. Em seguida a 
vereadora Maria José (Zezé Cardoso) reassume a Presidência 
da Mesa Diretora. Com a palavra o vereador Marcos Duarte diz 
que domingo próximo se comemora o Dia das Mães e usa essa 
tribuna para parabenizar todas as mães da nossa cidade, que 
são mulheres guerreiras e em especial a sua mãe que sempre 
confiou nele, dando todo suporte e apoio em todos os momentos 
da sua vida, pois mãe é sinônimo de amor. Com a palavra o 
vereador Geraldo Silva diz que usa a tribuna hoje para falar a 
respeito da sua preocupação para com a nossa juventude, pois 
com a situação que estão enfrentando da Pandemia da COVID 
– 19, a nossa juventude está passando por um momento muito 
delicado, uma vez que, a grande maioria estão sem estudar e 
sem trabalhar e destaca o Projeto de Lei do Senador Irajá que  
está tramitando e que dá incentivo as empresas para que 
contratem os jovens através do primeiro emprego e isso é muito 
importante, pois visa incentivar os jovens e que esse incentivo 
precisa ser visto pelo Poder Público para que tome as 
providências necessárias com urgência. Com a palavra o 
vereador Fraudneis Fiomare diz que são inúmeros os 
requerimentos apresentados e cita a propositura que foi 
aprovada para limpeza dos lotes baldios da nossa cidade, mas 
que gostaria de ressaltar uma matéria e faz a leitura da mesma 
onde o divulga que o Sr. Prefeito começará um mutirão de 
limpeza na nossa cidade e que o Sr. Prefeito disse nessa matéria 
“que ele vereador Fraudneis Fiomare está fazendo muito barulho 
já sabendo o que será feito, para depois dizer que foi ele que 
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solicitou determinado trabalho” e o Sr. Prefeito diz nesta mesma 
matéria “que foi feita uma reunião e ele vereador Fraudneis 
Fiomare não compareceu”. O vereador Fraudneis Fiomare 
ressalta que ele não precisa pedir autorização para o Sr. Prefeito 
se pode ou não apresentar um requerimento, ou o que deve ou 
não falar, ou seja, ele vereador Fraudneis Fiomare diz que só 
deve satisfação a nossa população e que o Sr. Prefeito tem que 
“acordar” que não é mais Chefe de Gabinete e sim é o Prefeito 
da nossa cidade e precisa agir como gestor. Em aparte o 
vereador Luciano Santana ressalta que o vereador Fraudneis 
Fiomare precisa atentar que estão no quarto mês da atual gestão 
e diante de uma Pandemia que o mundo inteiro está enfrentando 
e diz que tem andado por várias secretarias municipais e nunca 
viu a interferência do Ex-Prefeito Ronaldo Dimas em nenhuma 
delas, ou seja, é preciso que o vereador Fraudneis Fiomare 
respeite o atual gestor. O vereador Fraudneis Fiomare diz que 
em momento algum citou o nome do Ex-Prefeito Ronaldo Dimas, 
o que disse é que o Sr. Prefeito Wagner precisa ter atitude de 
Prefeito, pois não está sendo visto o mesmo agir como gestor da 
nossa cidade. Em aparte o vereador Marcos Duarte diz que tem 
muita dificuldade de entender o posicionamento do vereador 
Fraudneis Fiomare, pois se o Prefeito Wagner responde ou não 
responde o vereador Fraudneis Fiomare reclama e questiona 
sempre, e gostaria de entender quando o vereador Fraudneis diz 
que o Sr. Prefeito Wagner não tem atitude de gestor, qual atitude 
é essa? Questiona se essa atitude é agir da forma como o 
vereador Fraudneis Fiomare quer? E destaca que essa atual 
gestão só tem quatro meses de trabalho e não se pode avaliar 
uma gestão que começou agora.  O vereador Fraudneis Fiomare 
diz que de acordo com o vereador Marcos Duarte não chegou 
ainda o momento do asfalto do setor Monte Sinai e que 
infelizmente as cobranças que vem fazendo não devem ser 
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feitas. Com a palavra o vereador Flavio Gomes (Flavio 
Cabanhas) ressalta que usa a tribuna para pedir aos 
Parlamentares Federais do nosso Estado, que olhem para a 
situação que a nossa população está enfrentando quanto a falta 
de médicos peritos na agência do INSS do nosso município, pois 
essa situação já se estende por anos e isso é um absurdo, os 
cidadãos que precisam dos serviços do médico perito, precisam 
se deslocarem para outras cidades para fazerem as pericias que 
são exigidas pelo INSS, sendo que há pessoas que não 
conseguem ir na agência na nossa cidade imagina ter que viajar 
para outra localidade e por isso faz esse apelo para que os 
Parlamentares Federais do nosso Estado possam atuar quanto 
a essa situação que já está insustentável. Nada mais havendo a 
tratar a Sra. Presidente em exercício vereadora Maria José 
(Zezé Cardoso) 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.  
  


