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  Ata da 6ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos treze 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, 
Flavio Gomes da Silva, Fraudneis Fiomare Rosa, Geraldo 
Francisco da Silva, 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 quatorze. Havendo número legal o Sr. 
Presidente declara aberta esta sessão e convida o vereador 
Matheus Mariano para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a 
leitura em Thiago, Capítulo – 1º, 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. Correspondências: O Sr. 
Presidente informa a todos que o vereador Jorge Carneiro lhe 
telefonou justificando sua falta devido a um imprevisto que 
ocorreu quando estava retornando da cidade de Palmas. 
OFICIO Nº133/2021/ASTT/DEP – Presidente da ASTT – 
Assunto: Placa de sinalização/Lombada Transversal. OFICIO 
Nº605/2021/ASTT/DEP – Presidente da ASTT – Assunto: 
Implantação de sinalização horizontal e vertical. OFICIO 
Nº060/607/608/609/610/611/612/613/ASTT/DEP – Presidente 
da ASTT – Assunto: Placas de Nomenclatura de Vias 
Logradouros Públicos. OFICIO Nº407/2021/ASTT/DEP – 
Presidente da ASTT – Assunto: Recuperação de Faixa de 
Pedestre. OFICIO Nº559/2021/ASTT/DEP – Presidente da 
ASTT – Assunto: Mudança de Preferencial. OFICIO 
Nº574/2021/ASTT/DEP – Presidente da ASTT – Assunto: 
Instalação de Semáforo. OFICIO Nº190/2021/ASTT/DEP – 
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Presidente da ASTT – Assunto: Instalação de sinalização 
Horizontal e Vertical. OFICIO Nº053/2021/ASTT/DEP – 
Presidente da ASTT – Assunto: Instalação de Lombadas. Oficio 
– Circular nº103/2021 – PRES/34ª ZE – Tribunal Regional 
Eleitoral do Tocantins – Assunto: Correição Ordinária Anual 
2020 – Convite para participar no dia 20 de abril as 10h00min e 
será realizada por videoconferência. Oficio Nº002/2021 – 
Gabinete do vereador Enoque Neto Rocha de Souza – Assunto: 
Justificar ausência na sessão do dia 13 de abril de 2021. Ordem 
Do Dia: 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. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. 
Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nº011/021 – Cria o 
Programa de Artes Marciais no Município de Araguaína, e dá 
outras Providências. Autor: Thiago Costa Cunha. Em 2ª 
discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto 
de Lei Nº015/021 – Altera a Lei Municipal n° 3.172, de 21 de 
outubro de 2020, que institui o Dia Municipal de Combate e 
Enfrentamento do Novo Coronavírus (Covid19). Autor: Marcos 
Antônio Duarte da Silva (Marcos Duarte). Em 2ª discussão. Em 
2ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projetos para 1ª 
votação: Projeto de Lei Nº03/021 – Institui no Município de 
Araguaína e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município 
a Semana Municipal da Pesca Esportiva. Autor: Marcos Antônio 
Duarte da Silva (Marcos Duarte). É feita a leitura na íntegra do 
referido projeto. Os pareceres são favoráveis ao projeto. Em 1ª 
discussão. O vereador Marcos Duarte faz a defesa do seu 
projeto e ressalta a importância do mesmo para estimular e 
valorizar a pesca esportiva do nosso município. Em 1ª votação. 
Aprovado por Unanimidade. O Sr. Presidente registra a 
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presença do seu amigo o Sr. Jaime Júnior Alves Martins. O 
vereador Geraldo Silva registra a presença do Sr. Roberto. 
Requerimentos do vereador Wilson Lucimar Alves Carvalho: 
Nº860/021 e Nº846/021. Em discussão. Em votação. Aprovados 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador Thiago Costa 
Cunha:  Nº796/021, Nº797/021 e Nº798/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº807/021, Nº808/021, 
Nº809/021, Nº810/021 e Nº811/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Matheus Mariano de Sousa: Nº729/021 e Nº730/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Luciano Félix Santana Sousa:  
Nº534/021 e Nº535/021.  Em discussão. Em votação. Aprovados 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva 
Soares: Nº801/021, Nº855/021 e Nº856/021. Em discussão. O 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva):  
Nº711/021, Nº712/021, Nº735/021, Nº799/021 e Nº800/021. Em 
discussão. Sr. Presidente informa que assim que essa situação 
da Pandemia da COVID – 19 passar e puderem atender as 
solicitações de convites, as sessões que tiverem convidados não 
terão outras matérias na pauta como requerimentos e moções, 
diz que já está informando para que todos os vereadores fiquem 
cientes. O vereador Geraldo Silva ressalta a importância das 
suas proposituras e com relação a propositura que solicita uma 
audiência pública para tratar sobre a situação dos imigrantes na 
nossa cidade se faz necessária devido a vulnerabilidade social 
que os mesmos se encontram, muitas vezes usam até mesmo 
as crianças para pedirem ajuda. Em aparte o vereador Terciliano 
Gomes registra a presença da Dra. Alana Beatriz – Advogada, 
quanto a solicitação da realização da sessão para tratar sobre a 
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situação dos imigrantes na nossa cidade manifesta seu apoio e 
diz que é uma situação urgente. O vereador Geraldo Silva diz 
que não podem fechar os olhos diante dessa situação, pois são 
pessoas que precisam da ajuda de todos. O Sr. Presidente 
parabeniza o vereador Geraldo Silva prela apresentação da 
propositura de Nº735/021 que trata da reposição de 
medicamentos de uso continuo. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Fraudneis Fiomare 
Rosa:  Nº754/021, Nº756/021, Nº789/021 e Nº790/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O 
vereador Marcos Duarte diz que gostaria de informar a todos que 
esteve na localidade da tão sonhada obra do Hospital Geral de 
Araguaína e verificou que pelo menos os trabalhadores já se 
encontram na referida localidade. Requerimentos do vereador 
Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº647/021, 
Nº652/021. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Abraão de Araújo 
Pinto: Nº832/021, Nº833/021, Nº834/021, Nº835/021 e 
Nº862/021. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Moções de autoria do vereador Terciliano Gomes 
Araújo: Nº157/021 –  A empresa AG Transportes e Turismo, 
pelos seus 11 anos de funcionamento. Nº158/021 – A empresa 
Construtora NSA, pelos seus 22 anos de funcionamento. 
Nº159/021 – A empresa Araguaína Diesel, pelos seus 18 anos 
de funcionamento. Nº160/021 – A empresa ECO Brasil Florestas 
S/A, pelos seus 14 anos de funcionamento. Nº161/021 – A 
empresa Brii Hotel, pelos seus 06 anos de funcionamento. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Indicação 
de autoria do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) 
Nº058/021. Indicações de autoria do vereador Geraldo Francisco 
da Silva (Geraldo Silva): Nº056/021 e Nº057/021. As Indicações 
serão encaminhadas a quem de direito.  Tribuna: Com a palavra 
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o vereador Ygor Cortez fala sobre a reunião com os Promotores 
e Poder Público e diz que houve uma conquista para os 
proprietários de bares e restaurantes, assim como o retorno das 
aulas municipais, mas gostaria de pedir o apoio dos vereadores 
para outras classes que estão sofrendo muito com a suspensão 
das suas atividades que são os organizadores de eventos, os 
desportistas, as atividades (vendedores) na Via Lago e os 
músicos, espera que na próxima reunião com o Ministério 
Público possam conseguir o retorno dessas atividades. Com a 
palavra o vereador Marcos Duarte diz que a decisão do Sr. 
Prefeito do retorno das aulas municipais foi muito correta e 
destaca que ratifica a sua fala na Tribuna da sessão anterior pelo 
retorno das aulas, e fala sobre uma suplente de vereador(a) que 
está usando as redes sociais para falar sobre essa situação e 
falando coisas sem saber, o vereador Marcos Duarte ressalta 
que no seu ponto de vista essa pessoa fica “ganindo” sem ter 
conhecimento do seu trabalho, pois ele foi o primeiro vereador a 
solicitar a inclusão dos professores no quadro de vacinação 
como sendo uma classe prioritária, e diz que não mudará o seu 
posicionamento em função de pessoas que não sabem o que 
falam. Com a palavra o vereador Luciano Santana ressalta que 
hoje usa a Tribuna para agradecer ao Sr. Prefeito por estar 
atendendo as suas solicitações. Com a palavra o vereador 
Geraldo Silva destaca as proposituras de sua autoria 
apresentadas na sessão de hoje e diz que gostaria de manifestar 
o seu repúdio a Sra. Secretaria Municipal de Saúde, pois 
conforme foi feito o compromisso pela mesma, que estaria 
informando os vereadores para que os mesmos pudessem 
acompanhar as visitações dos profissionais da saúde que estão 
sendo feitas na zona rural e isso não foi feito, pois as visitações 
estão ocorrendo e não receberam nenhum convite ou 
informação. Com a palavra o vereador Fraudneis Fiomare diz 
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que viu através de uma reportagem que o Estado de São Paulo 
começou hoje a vacinar os professores e por isso não podem 
criticar ou condenar os pais ou professores que estão com medo 
desse retorno das aulas por questões de segurança. Em aparte 
o vereador Marcos Duarte diz que os critérios de protocolo de 
segurança das escolas municipais, são mais rígidos do que as 
escolas particulares e foi verificado até mesmo pelo Ministério 
Público. O vereador Fraudneis Fiomare diz que respeita o 
posicionamento do vereador Marcos Duarte mesmo não 
concordando com o mesmo quanto a essa fala, com relação ao 
que foi dito pelo vereador Ygor Cortez diz que concorda 
plenamente com o mesmo, pois foi um grande avanço as 
flexibilidades do Decreto Municipal que ocorreu ontem. 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.  
  


