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  Ata da 8ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos quinze 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 Ygor Cortez 
para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em 2º 
Timóteo – Capítulo – 1º, Versículos 10,11 e 12. O secretário 
vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) faz a leitura 
da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado 
por unanimidade. Correspondências: Oficio/CME Nº023/21 
Presidente do Conselho Municipal de Educação – Assunto: 
Convite para uma reunião em ambiente virtual para tratar das 
aulas presenciais no munícipio de Araguaína.  Ordem Do Dia:  O 
vereador Geraldo Silva assume a Presidência da Mesa Diretora. 
O vereador Alcivan Rodrigues registra as presenças dos 
Representantes da ASPMET – Associação dos Servidores 
Públicos Municipais no Estado do Tocantins: O Sr. Ronaldo 
Sérgio – Presidente, o Sr. Douglas Lemos – Diretor Regional, o 
Sr. Ivan Júnior – Diretor Financeiro e o Dr. Luciano Barbosa – 
Advogado. O vereador Alcivan Rodrigues solicita do Sr. 
Presidente em exercício que possa ceder um espaço para que o 
Sr. Ronaldo possa fazer uso da palavra. O Sr. Presidente coloca 
em votação a referida solicitação. Sendo aprovado por 
Unanimidade. Projetos para as Comissões: Projeto de Lei 
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Nº031/021 – Dispõe sobre obrigatoriedade da inscrição do autor 
ou autores do projeto de lei na publicação oficial de legislação 
do município de Araguaína. Autor: Gideon da Silva Soares. O 
referido projeto será encaminhado as comissões competentes. 
O vereador Terciliano Gomes líder do Sr. Prefeito solicita a 
retirada do Projeto de Lei Nº020/021 – Dispõe sobre as 
gratuidades e descontos tarifários no transporte coletivo de 
passageiros do Município de Araguaína, simplifica o processo de 
concessão do benefício, e dá outras providências. Autor: 
Executivo Municipal. O Sr. Presidente em exercício retira de 
pauta o Projeto de Lei Nº020/021 a pedido do líder do Executivo 
Municipal. O vereador Alcivan Rodrigues solicita a suspensão da 
sessão. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. O 
vereador Alcivan Rodrigues assume a Presidência da Mesa 
Diretora.  O vereador Gideon Soares registra a presença da Sra. 
Paula Zerbini que é professora e Suplente de vereador. O 
vereador Marcos Duarte ratifica seu posicionamento com 
relação a sua fala em relação a Sra. Paula Zerbini e pede 
desculpas a mesma, pois por mais que as ideias sejam 
diferentes, não podem ofender uma pessoa no “campo” pessoal, 
e por isso manifesta o seu desagravo com relação a Sra. Paula 
Zerbini.   Com a palavra o Sr. Ronaldo Sérgio que faz uma fala 
sobre a importância da ASPMET, destacando que a mesma foi 
fundada no Tocantins no da 12 de abril de 2018, com o objetivo 
de representar verdadeiramente os servidores públicos 
municipais do Estado e hoje a Associação tem sede nas 
regionais de palmas, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional e 
Taguatins e representa mais de 3.000 mil associados divididos 
por mais de 52 cidades e estão à disposição para fazerem uma 
parceria com essa Casa de Leis e poderem ajudar a todos os 
servidores.  O Sr. Presidente vereador Gideon Soares reassume 
a Presidência da Mesa Diretora e agradece a todos os membros 
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da ASMET pela presença. Requerimentos do vereador Wilson 
Lucimar Alves Carvalho: Nº861/021 e Nº874/021. Em discussão. 
O vereador Wilson Carvalho ressalta a sua propositura de 
Nº874/021, que solicita a modificação da Lei Municipal 
Nº043/016, pois as famílias que precisam dos benefícios sociais 
estão sendo prejudicadas pelos critérios dessa Lei, e solicita 
para que a FUNAMC considere apenas os membros da família 
que residam no mesmo local, pois famílias chegam a passar por 
constrangimentos conforme já foi relatado por algumas. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade.  OFICIO GAB/SMS 765 – 
Secretária Municipal de Saúde – Assunto: Resposta ao Oficio 
Gab/Ver/Fraudneis Fiomare nº024/2021 – foi feito a leitura na 
íntegra do referido oficio. O vereador Fraudneis Fiomare 
agradece pelo oficio de resposta, pois mesmo que o vereador 
não concorde com a resposta recebida, o mesmo está sendo 
respeitado e que sirva de exemplo para outros Secretários 
Municipais. Requerimentos do vereador Thiago Costa Cunha: 
Nº899/021, Nº900/021, Nº901/21 e Nº902/021. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos do 
vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº812/021, Nº897/021, 
Nº898/021, Nº906/021 e Nº927/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Matheus Mariano de Sousa: Nº844/021 e Nº845/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  
Requerimentos vereador Luciano Félix Santana Sousa: 
Nº675/021 e Nº676/021. Em discussão. Em votação. Aprovados 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador Jorge Ferreira 
Carneiro (Sargento Jorge Carneiro): Nº840/021, Nº853/021 e 
Nº854/021. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva 
Soares: Nº903/021, Nº904/021 e Nº924/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
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vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº922/021 
e Nº923/021. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Fraudneis Fiomare 
Rosa Nº891/021. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Flavio Gomes da 
Silva (Flavio Cabanhas): Nº878/021, Nº879/021, Nº880/021, 
Nº925/021 e Nº926/021. Em discussão. Em votação. 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): Nº864/021, Nº865/021 e Nº866/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado 
Alcivan): Nº734/021 e Nº781/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Abraão de Araújo Pinto: Nº913/021, Nº914/021, Nº915/021 e 
Nº916/021. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Moção de Aplauso de autoria do vereador Wilson 
Lucimar Alves Carvalho Nº164/021 – Ao estabelecimento Lojas 
Rezende e seu proprietário William Rezende Lemos, pelos 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: Nº172/021 – À 
empresa Agrofértil, pelos seus 15 anos de funcionamento. 
Nº177/021 – À empresa Shop Car Auto Center, pelos seus 28 
anos de funcionamento. Nº178/021 – À empresa Torneadora 
Santana, pelos seus 30 anos de funcionamento. Nº182/021 – Ao 
Advogado Dr. Artur Leite, Sócio Fundador do Escritório Artur 
Leite Advocacia Especializada, pelos seus 06 (seis) anos de 
Advocacia. Nº183/021 – À empresa PAYPAG, representada pelo 
seu Fundador Rodrigo Feitosa de Alencar, pelos seus 03 (três) 
anos de funcionamento. Em discussão. O vereador Terciliano 
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Gomes ressalta as moções de Nº182/021 e Nº183/021 e 
cumprimenta o Dr. Artur Leite e o Sr. Rodrigo Feitosa que estão 
presentes na sessão para acompanhar a votação das referidas 
matérias. O vereador Alcivan Rodrigues solicita para que os 
homenageados das referidas moções possam fazer uso da 
palavra. O Sr. presidente informa que após a aprovação das 
matérias atenderá a solicitação de uso da palavra. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade.  Com a palavra o Dr. Artur que 
cumprimenta a todos os vereadores e agradece dizendo estar 
imensamente feliz por estar recebendo essa honraria. O Sr. 
Rodrigo Feitosa faz uso da palavra e agradece por receber essa 
moção de aplauso. Moções de Aplauso de autoria do vereador 
Marcos Antônio Duarte da Silva (Marcos Duarte): Nº173/021 – 
Ao Ministério Público do Tocantins, pela atuação no processo de 
garantia dos direitos dos cidadãos na pandemia da Covid-19. 
Nº174/021 – À Defensoria Pública do Estado do Tocantins, pela 
atuação no processo de garantia dos direitos dos cidadãos na 
pandemia da Covid-19. Em discussão. O vereador Marcos 
Duarte ressalta que apresenta essas moções como um 
reconhecimento ao Ministério Público e a Defensoria Pública 
pela atuação onde garantiu que os direitos dos cidadãos fossem 
respeitados na Pandemia da COVID – 19. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Moção de Aplauso de autoria do 
vereador Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque Neto) 
Nº175/021 – Ao Governador Mauro Carlesse, pela sua filiação e 
presidência estadual no partido PSL (Partido Social Liberal). Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de 
Pesar de autoria do vereador Alcivan José Rodrigues Nº194/021 
– Á Família do Sr. Julião Pereira da Silva. Em discussão. O 
vereador Alcivan Rodrigues diz que o Sr. Julião é o pai do seu 
assessor Leonardo e pede apoio de todos os vereadores.  Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Indicações de autoria do 
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vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº064/021, Nº065/021 e 
Nº066/021. As Indicações serão encaminhadas a quem de 
direito. Tribuna: O vereador Geraldo Silva assume a Presidência 
da Mesa Diretora. Com a palavra o vereador Ygor Cortez fala 
sobre o Decreto Municipal que determina horário de fechamento 
dos estabelecimentos e que gostaria de direcionar a sua fala ao 
Sr. Nicácio que é chefe do DEMUPE, pois a muito tempo que 
recebem reclamações referente à forma como uma Fiscal trata 
os comerciantes, funcionários dos estabelecimentos e 
empresários da nossa cidade, ressalta que essa Fiscal age de 
forma truculenta, grosseira e humilha, até mesmos os clientes 
que estão nos estabelecimentos. O vereador Ygor Cortez 
destaca que para cumprir uma determinação legal não precisa 
agir dessa forma e preciso que se tenha pela menos educação 
e respeito pelo ser humano e por isso pede ao Sr. Nicácio que é 
o Chefe dos Fiscais que possa orientar seus fiscais e se preciso 
for que essa Casa de Leis convoque os servidores responsáveis 
para explicarem sobre essas atitudes. Com a palavra o vereador 
Fraudneis Fiomare diz que gostaria de saber o porquê essa 
Fiscal nunca recebeu um processo administrativo, o porque 
nada acontece a essa pessoa que é uma servidora municipal e 
pede aos vereadores da base do Sr. Prefeito que pergunte ao 
mesmo se essa Fiscal tem o apoio e o aval do Sr. Prefeito para 
agir da forma como age. O vereador Flavio Gomes (Flavio 
Cabanhas) diz que irá conhecer essa Fiscal pessoalmente, pois 
já ouviu falar inúmeras vezes sobre a mesma. O vereador Ygor 
Cortez ressalta que já recebeu reclamações de outros fiscais 
não somente dessa fiscal e espera que o Sr. Nicácio possa 
tomar as devidas providências com relação a essa situação.  O 
vereador Wilson Carvalho diz que a pessoa que for destratada 
ou ofendida por um fiscal que procure a justiça para que a Lei 
seja cumprida, mas de forma respeitosa a todos. A vereadora 
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Maria José (Zezé Cardoso) ressalta que um cidadão já relatou a 
ela que essa fiscal lhe destratou e humilhou. Com a palavra o 
vereador Marcos Duarte ressalta que gostaria de agradecer a 
todos os vereadores por terem lhe apoiado quanto a sua 
retratação a Sra. Paula Zerbini, diz que com relação as 
reclamações que estão recebendo da população referente ao 
comportamento de alguns fiscais na forma como abordam os 
comerciantes, diz que é preciso ter bom senso e respeitar as 
pessoas, pois todo servidor público independente do cargo que 
ocupa deve respeitar os cidadãos. O vereador Jorge Carneiro 
destaca que para se cumprir a Lei não é preciso maltratar as 
pessoas, e fala isso por ser policial e já ter atuado em ações de 
fiscalizações e que os responsáveis por essa categoria possam 
tomar as providências necessárias. O vereador Luciano Santana 
diz que espera que essas reclamações não fiquem apenas nos 
discursos desta Casa de Leis, que as ações sejam feitas para 
corrigir essas atitudes e gostaria de agradecer ao Sr. Prefeito 
Wagner Rodrigues pela limpeza que foi realizada na BR – 153 
na localidade da UFT. O vereador Fraudneis Fiomare 
parabeniza o vereador Luciano Santana por ter conseguido esse 
serviço e pede a todos os vereadores que solicitem do Sr. 
Prefeito que possa ser feito um mutirão de limpeza nos lotes 
baldios do nosso munícipio. O vereador Luciano Santana 
informa que já está sendo licitado uma empresa que fará esse 
serviço de limpeza. Com a palavra o vereador Jorge Carneiro diz 
que no dia 21 de abri de 2021 haverá promoções aos policiais 
militares e que alguns policiais estão fora dessas promoções e 
cita os nomes dos policiais que não foram inseridos no 
recebimento dessas promoções e ressalta que foi pessoalmente 
conversar com o Sr. Governador Mauro Carlesse, por isso faltou 
as duas sessões anteriores e que foi muito bem atendido, e o Sr. 
Governador disse que irá verificar essa situação e fala aos 
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policiais que não desanimem e levantem a cabeça e tenham 
orgulho do trabalho que realizaram. O vereador Gideon Soares 
parabeniza o vereador Jorge Carneiro pelo grande trabalho que 
realizou como policial militar e que o mesmo é merecedor e 
digno de receber as promoções e honrarias. O vereador Wilson 
Carvalho diz que a polícia militar deve se sentir honrada em ter 
o vereador Jorge Carneiro como policial militar e que receba os 
seus parabéns e todos os policiais tem seu respeito e são dignos 
de receber as promoções pelo trabalho realizado. O vereador 
Enoque Neto diz que tem muitos amigos que são policiais e 
todos sempre dizem que o vereador Jorge Carneiro é um amigo 
que sempre está pronto para ajudar e servir e parabeniza o 
mesmo. O vereador Ygor Cortez destaca que o Estado do 
Tocantins tem a honra de ter a melhor Polícia a mais honesta do 
nosso país. Com a palavra o vereador Fraudneis Fiomare 
ressalta que hoje finaliza a oitava sessão do mês, mas informa 
a todos que os vereadores continuarão trabalhando e se coloca 
à disposição da população. Com a palavra o vereador Gideon 
Soares diz que a Casa continuará tomando todas as medidas de 
segurança, mas continuará trabalhando. O vereador Fraudneis 
Fiomare diz que gostaria de reforçar seu pedido da realização 
das sessões e que no próximo mês de maio o Sr. Presidente já 
agende as sessões, pois no seu ponto de vista se convidarem 
quatro ou cinco pessoas para participarem da sessão não 
colocaram em risco as pessoas que participam em relação a 
Pandemia da COVID - 19. Nada mais havendo a tratar a Sra. 
Presidente em exercício 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.  
  


