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  Ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos oito 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, 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 Luciano Santana para fazer a 
leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em Lucas – Capítulo – 
11. 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/Nº011/2021 – Gabinete do vereador Edimar 
Leandro da Conceição – Assunto: Comunicado de ausência na 
sessão do dia 08 de abril de 2021. OFICIO/SMECL/177/2021 – 
Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Lazer – Assunto: 
Resposta ao requerimento Nº175. OFICIO 
Nº346/2021/ASTT/DEP – Presidente da ASTT – Dr. José 
Rérisson Macedo Gomes – Assunto: Implantação de lombada 
transversal. Oficio/SISEPAR/021/2021 – Presidente do 
SISEPAR – Assunto: Adicionais por tempo de serviço. 
Oficio/SISEPAR/022/2021 – Presidente do SISEPAR – Assunto: 
Percentual da Data Base de 2021. Ordem Do Dia: O Sr. 
Presidente informa que primeiramente serão votadas as 
matérias da pauta anterior. Requerimento do vereador Luciano 
Félix Santana Sousa Nº679/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
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Matheus Mariano de Sousa: Nº717/021 e Nº718/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: 
Nº698/021, Nº771/021, Nº772/021, Nº773/021 e Nº774/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Wilson Lucimar Alves Carvalho 
Nº780/021. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade.  Moção de Aplauso de autoria do vereador Gideon 
da Silva Soares Nº141/021 – Ao Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais do Estado do Tocantins em alusão ao dia do 
Jornalista, a ser comemorado no dia 07 de abril.  Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Aplauso de 
autoria do vereador Jorge Ferreira Carneiro (Sargento Jorge 
Carneiro) Nº148/021 – Ao SD PM Jerson Feitosa da Silva 
Alexandrino que de folga, interviu em uma tentativa de assalto, 
vindo a prender um dos suspeitos após troca de tiros na cidade 
de Araguaína. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Moções de Aplauso de autoria do vereador 
Terciliano Gomes Araújo: Nº137/021 – À empresa Copiadora 
Copyservice, pelos seus 16 anos de funcionamento. Nº138/021 
– Á empresa Foto Júnior, pelos seus 14 anos de funcionamento. 
Nº142/021 – À empresa Lu Modas e Confecções, pelos seus 28 
anos de funcionamento. Nº143/021 – À empresa Scholl, pelos 
seus 28 anos de funcionamento. Nº144/021 – À empresa 
Arezzo, pelos seus 30 anos de funcionamento. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de Aplauso de 
autoria do vereador Wilson Lucimar Alves Carvalho Nº140/021 – 
À Escola Estadual Norte Goiano, pela aprovação e publicação 
científica de seu projeto de educação ambiental para a redução 
dos focos do mosquito Aedes Aegypti na cidade de Araguaína.  
Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moção 
de Pesar Nº150 – A/2021 de autoria do vereador Marcos Antônio 
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Duarte – À Família da Sra. Rosália Casagrande Atayde. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Indicação 
de autoria do vereador Abraão de Araújo Pinto Nº048/021. 
Indicações de autoria do vereador Fraudneis Fiomare Rosa: 
Nº047/021 e Nº049/021. As Indicações serão encaminhadas a 
quem de direito.  Projetos para as Comissões: Projeto de Lei 
Nº029/021 – Institui o Dia do Empreendedorismo Feminino no 
Município de Araguaína. Autor: Gideon da Silva Soares. O 
referido projeto será encaminhado as comissões competentes. 
Projetos para 1ª votação: Projeto de Lei Nº014/021 – Suspende 
temporariamente o prazo previsto no artigo 18, da Lei n° 2.668, 
de 09 de março de 2010, que regulamenta o transporte de 
passageiros através de motocicletas no município de Araguaína. 
Autor: Terciliano Gomes Araújo. Emenda Modificativa 
Nº001/2021 de autoria dos vereadores. É feita a leitura na 
íntegra da referida emenda. Em discussão a Emenda 
Nº001/2021. Em votação a emenda Nº001/2021. Aprovado por 
Unanimidade. Emenda Modificativa Nº002/2021 de autoria dos 
vereadores. Em discussão a Emenda Nº002/2021. Em votação 
a Emenda Nº002/2021. Aprovado por Unanimidade. Em 1ª 
discussão o Projeto de Lei Nº014/2021. O vereador Terciliano 
Gomes agradece aos vereadores pela apresentação das 
emendas pois o seu projeto foi melhorado ainda mais e com isso 
os mototaxistas poderão ser amparados com relação a troca das 
motocicletas para que essa troca seja efetuada daqui a dois 
anos, ressaltando que essa prorrogação de troca, deve ser 
acompanhada de fiscalização por parte do Poder Público 
garantindo a segurança dos usuários. O vereador Jorge 
Carneiro parabeniza o vereador Terciliano Gomes pela 
apresentação do projeto. Com a palavra o vereador Fraudneis 
Fiomare que parabeniza o vereador Terciliano Gomes pela 
iniciativa desse projeto e agradece a ele e a todos os vereadores 
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que apoiaram a apresentação das duas emendas, pois estas 
vieram para somar e ajudar ainda mais a classe dos 
mototaxistas que tanto estão sofrendo com os efeitos da crise 
provocada pela Pandemia. Em 1ª votação o Projeto de Lei 
Nº014/2021. Aprovado por Unanimidade.  O vereador Alcivan 
Rodrigues assume a Presidência da Mesa Diretora. O vereador 
Gideon Soares solicita alteração de pauta para a votação das 
suas proposituras, pois precisará se ausentar da sessão para 
resolver problemas internos da Casa. O Sr. Presidente em 
exercício coloca em votação a alteração de pauta. Sendo 
aprovado por Unanimidade.  Requerimentos do vereador Gideon 
da Silva Soares: Nº724/021, Nº725/021 e Nº726/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Wilson Lucimar Alves Carvalho: 
Nº786/021, Nº787/021 e Nº788/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Terciliano Gomes Araújo: Nº775/021, Nº776/021, Nº777/021, 
Nº778/021 e Nº779/021. Em discussão. Em votação. Aprovados 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador Matheus Mariano 
de Sousa: Nº719/021 e Nº720/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento da vereadora Maria 
José Cardoso Santos (Zezé Cardoso) Nº814/021. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento do 
vereador Luciano Félix Santana Sousa Nº677/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva 
(Geraldo Silva): Nº701/021, Nº702/021, Nº703/021, Nº704/021 e 
Nº705/021. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Fraudneis Fiomare 
Rosa: Nº753/021, Nº757/021, Nº759/021, Nº760/021 e 
Nº761/021. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Flavio Gomes da Silva 
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(Flavio Cabanhas) Nº742/021. Em discussão. O vereador Flavio 
Gomes (Flavio Cabanhas) ressalta que a sua solicitação precisa 
ser atendida com urgência, pois a referida localidade possui um 
fluxo de veículos enorme colocando em risco a vida dos 
pedestres que precisam transitar na mesma. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Leitura do Oficio. Gab. Ver. 
Nº004/2021 – Gabinete do vereador Thiago Costa Cunha – 
Assunto: Justificativa de ausência na sessão do dia 08/04/2021. 
Requerimentos do vereador Enoque Neto Rocha de Souza 
(Enoque Neto): Nº598/021, Nº762/021 e Nº763/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado 
Alcivan): Nº562/021 e Nº636/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Abraão de Araújo Pinto: Nº785/021, Nº791/021 e Nº802/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moções 
de Aplauso de autoria do vereador Terciliano Gomes Araújo: 
Nº145/021– À empresa Dal Cotone, pelos seus 06 anos de 
funcionamento. Nº146/021 – À empresa Studio Pandora, pelos 
seus 10 anos de funcionamento. Nº147/021 – À empresa 
Farmácias Bom Preço Drugstore, pelos seus 07 anos de 
funcionamento. Nº149/021 – À empresa Karttel Peças para 
Tratores, pelos seus 25 anos de funcionamento. Nº150/021 – À 
empresa Loja do Refrigerista, pelos seus 07 anos de 
funcionamento. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. O vereador Marcos Duarte pede a retirada da 
pauta do Projeto de Lei Nº010/021 – Proíbe a instalação, a 
adequação e o uso comum de banheiros públicos por pessoas 
de sexos diferentes no âmbito do Município de Araguaína. 
Autores: Marcos Antônio Duarte da Silva (Marcos Duarte) e 
Terciliano Gomes Araújo e que o mesmo seja incluído na pauta 
da próxima sessão. O Sr. Presidente em exercício retira da pauta 
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o referido projeto a pedido de um dos autores e deixa autorizado 
a inclusão do mesmo na pauta da próxima sessão. Moção de 
Aplauso Nº051/021 de autoria do vereador Matheus Mariano de 
Sousa – Ao Programa Fatos e Notícias, pelos seus 07 anos no 
ar trabalhando em prol da informação em Araguaína e todo o 
Estado do Tocantins. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Moção de Aplauso Nº151/021 de autoria do 
vereador Marcos Antônio Duarte da Silva – Ao Conselho da 
Criança e Adolescente de Araguaína (CMDCA) em nome da Sra. 
Eidila Augusta Mesquita, pela eleição da nova diretoria. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Indicações 
de autoria do vereador Matheus Mariano de Sousa: Nº050/021, 
Nº051/021 e Nº052/021. As indicações serão encaminhadas a 
quem de direito. Tribuna: O vereador Marcos Duarte ressalta que 
hoje usa a Tribuna para questionar quanto a ilegalidade do 
Decreto Municipal acerca das restrições da COVID – 19, com 
relação as multas praticadas pelo DEMUPE, destaca que toda 
multa, imposto e taxas devem ser aprovadas através de Lei e 
essa aprovação tem que passar pela Câmara Municipal e isso 
não ocorreu. O vereador Marcos Duarte diz que esta Casa de 
Leis tem por obrigação cercear esse Decreto Municipal e 
convida a todos os vereadores para que em conjunto elaborem 
um Decreto Legislativo anulando essa prática ilegal, ou seja, não 
podem aceitar de nenhuma forma que os direitos legais 
assegurados pela Constituição Federal sejam infringidos, 
mesmo que usem a Pandemia  como desculpa e cita como 
exemplo a proibição de estacionar veículos na Via Lago, sendo 
que a placa de proibição foi colocada na referida localidade a 
poucos dias e essa proibição está errada, pois infringe os direitos 
do cidadão.  O vereador Enoque Neto parabeniza o vereador 
Marcos Duarte, mas diz que gostaria de ressaltar principalmente 
a forma truculenta como os fiscais estão tratando os 
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comerciantes e empresários da nossa cidade. O vereador 
Marcos Duarte diz que não se pode exigir bom coração e 
educação para quem não tem, ou para quem esteja amparado 
por um Decreto ilegal e que que fique bem claro que isso não se 
aplica a todos os fiscais, mas infelizmente por causa de uns dois 
ou três fiscais toda a classe é julgada. Com a palavra o vereador 
Luciano Santana ressalta que usa a Tribuna para agradecer o 
Sr. Prefeito Wagner por ter atendido a sua solicitação, pois 
segunda feira agora a Prefeitura irá realizar a limpeza do mato 
da BR – 153, trabalho este que deveria ser feito pelo Governo 
Federal. Com a palavra o vereador Jorge Carneiro, diz que 
gostaria de informar que hoje as 14:00 será realizada uma 
reunião na ACIARA com todos os vereadores e o Sr. Prefeito 
Municipal Wagner Rodrigues e fala a todos os eleitores que 
procurem seus vereadores para fazerem suas solicitações, pois 
nessa reunião os vereadores apresentarão suas reivindicações, 
sugestões e solicitações ao Sr. Prefeito. Ressalta com relação a 
moção de aplauso que apresentou ao Soldado PM que interviu 
numa tentativa de assalto e prendeu um dos assaltantes e que 
é preciso que a sociedade valorize a nossa polícia militar que 
trabalha defendendo a nossa população. Ressalta que também 
gostaria de manifestar a sua indignação, com relação ao 
trabalho de assistência as pessoas que estão passando 
necessidades, pois ano passado que era ano eleitoral as 
assistências sociais eram vistas a todo tempo, esse ano a 
situação está bem diferente, não se vê ações sendo feitas, ou 
seja, a mudança tem que começar primeiramente dos eleitores 
na hora de eleger seus representantes, pois esse ano que a 
Pandemia está pior, as ações de assistência por parte dos 
Poderes Públicos não estão ocorrendo. O vereador Matheus 
Mariano destaca que irá buscar informações a respeito da 
FUNAMC, pois as cestas básicas não estão sendo entregues e 
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não sabe o porquê. O vereador Fraudneis Fiomare diz que 
enviou oficio para a Secretaria Municipal de Assistência Social 
solicitando informações sobre as entregas das cestas básicas e 
como não foi atendido entrou com uma ação judicial e que 
recebeu informações da FUNAMC e não recebeu todas as 
informações necessárias da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e informa que estará encaminhando um oficio para a 
Prefeitura Municipal solicitando informações da quantidade de 
cestas básicas que foram entregues no ano passado e as que 
foram entregues esse ano, pois foi informado que está faltando 
organização, sendo que esse ano estão enfrentando a pior fase 
dessa Pandemia. O vereador Fraudneis Fiomare ressalta a sua 
preocupação com relação a continuação da pavimentação 
asfáltica da Via Lago que dá acesso aos setores Lago Sul e lago 
Azul, pois os moradores dos referidos setores estão colocando 
em risco suas vidas pela falta da pavimentação asfáltica e 
principalmente as sinalizações necessárias. 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.  
  


