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        Ata da 3ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos dez 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 faz a leitura da Bíblia do Salmo – 
23. 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 Nº 114/2021 – FUNAMC – Assunto: Indicação de 
representante para participar do sorteio da Nova Feirinha. O Sr. 
Presidente informa que o vereador Ygor Sousa Cortez irá 
acompanhar esse sorteio representando essa Casa de Leis. 
Oficio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 
Tocantins – Assunto: Solicitação do uso do Plenário da Câmara 
Municipal para o dia 14 de maio de 2021, das 13h00min às 
18h00min para realizarem a 322ª Sessão Plenária Ordinária do 
CREA – TO. Em votação a solicitação do uso do Plenário. Sendo 
aprovado por Unanimidade. Ordem Do Dia: Projetos para as 
Comissões: Mensagem de Veto nº002/021 – Ao Autógrafo de 
Lei nº 3.202/2021 – Cria o Programa de Artes Marciais no 
Município de Araguaína, e dá outras Providências. Projeto de Lei 
Nº026/021 – Dispõe sobre a proteção das nascentes, 
mananciais e áreas ciliares dos corpos d’água no Município de 
Araguaína e dá outras providências. Autor: Enoque Neto Rocha 
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de Souza (Enoque Neto). Projeto de Lei Nº028/021 – Dispõe 
sobre o Programa de Suporte Psicológico aos servidores 
públicos do Município de Araguaína que atuam diretamente no 
combate à Covid-19 e dá outras providências. Autor: Gideon Da 
Silva Soares. Projeto de Lei Nº040/021 – Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de as instituições de ensino expedirem diploma 
em braile para alunos com deficiência visual no âmbito do 
Município de Araguaína e dá outras Providências. Autor: Marcos 
Antônio Duarte da Silva (Marcos Duarte). Projeto de Lei 
Nº042/021 – Dispõe sobre a criação do Programa Adote um 
Ponto de Ônibus e regulamenta as parcerias em pontos de 
ônibus no município de Araguaína e dá outras providências. 
Autor: Luciano Félix Santana Sousa. Projeto de Lei Nº043/021 – 
Institui o Dia Municipal do Motoboy no âmbito do Município de 
Araguaína e dá outras providências. Autor: Wilson Lucimar Alves 
Carvalho. Projeto de Lei Nº044/021 – Determina a 
obrigatoriedade de o Poder Executivo Municipal criar 
mecanismos de aprimoramento da transparência referente à 
adesão do Município ao consórcio público para aquisição de 
vacinas. Autor: Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva). 
Projeto de Lei Nº045/021 – Institui multa administrativo ao 
agressor autor de violência doméstica e familiar no Município de 
Araguaína e dá outras providências. Autor: Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan). Projeto de Lei Nº047/021 – Institui 
a Semana Municipal de Educação, Conscientização e 
Enfrentamento da Endometriose no município de Araguaína. 
Autor: Wilson Lucimar Alves Carvalho. Projeto de Lei Nº048/021 
– Suspende temporariamente o prazo previsto no § 3º, do artigo 
3º, da Lei n° 2.668, de 09 de março de 2010. Autor: Terciliano 
Gomes Araújo. Os referidos projetos serão encaminhados as 
comissões competentes. Projetos para 1ª votação: Projeto de 
Lei Nº044/018 – Institui o Dia Municipal do Doador Voluntário de 
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Sangue e a Semana Municipal de Incentivo à Doação de 
Sangue, e dá outras providências. Autor: Maria José Cardoso 
Santos (Zezé Cardoso). É feito a leitura na íntegra do referido 
projeto. Leitura do Parecer favorável da Comissão de Justiça e 
Redação. Em 1ª discussão. A vereadora Maria José (Zezé 
Cardoso) ressalta o seu projeto, para que possam conscientizar 
a nossa população como um todo, sobre a importância da 
doação de sangue, pois doar sangue é salvar vidas. O vereador 
Terciliano Gomes manifesta seu apoio e seu voto favorável. O 
vereador Jorge Carneiro parabeniza a autora pela iniciativa 
desse projeto de grande importância. O vereador Ygor Cortez 
ressalta que tem certeza que será uma grande mobilização e 
parabeniza a vereadora Maria José (Zezé Cardoso) pela 
apresentação desse projeto. Em 1ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) Vice-
Presidente assume a Presidência da Mesa Diretora. Projeto de 
Lei Nº025/021 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a regular 
as relações de consumo relativas à suspensão do serviço de 
internet em véspera de feriados e nos fins de semanas e dá 
outras providências. Autor: Enoque Neto Rocha de Souza 
(Enoque Neto). É feito a leitura na íntegra do referido projeto. 
Leitura do Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. 
Em 1ª discussão. O vereador Enoque Neto faz a defesa do seu 
projeto ressaltando a importância do mesmo. O vereador 
Terciliano Gomes parabeniza o autor pela apresentação de um 
projeto muito relevante. O vereador Geraldo Silva manifesta seu 
voto favorável. O vereador Wilson Carvalho parabeniza o autor 
pela apresentação do projeto e manifesta seu voto favorável. Em 
1ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei 
Nº030/021 – Dispõe sobre fixação de placa com a biografia 
mínima da personalidade cujo nome foi atribuído a prédio público 
no município de Araguaína. Autor: Gideon da Silva Soares. É 
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feito a leitura na íntegra do referido projeto. Leitura do Parecer 
favorável da comissão de Justiça e Redação. Em 1ª discussão. 
O vereador Gideon Soares ressalta a importância do seu projeto, 
e diz que será uma forma da população saber quem é a pessoa 
na qual está sendo homenageada através de uma lei que 
denomina uma localidade do nosso município e saber também o 
quanto a pessoa homenageada foi importante para a história da 
nossa cidade. Os vereadores manifestam apoio, destacam a 
importância do referido projeto e manifestam seus votos 
favoráveis.  Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto 
de Lei 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. É feito a leitura na íntegra do referido projeto. Leitura do 
Parecer da Comissão de justiça e Redação. Em 1ª discussão. 
Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade.  O Presidente 
vereador Gideon Soares, reassume a Presidência da Mesa 
Diretora. Requerimento do vereador Abraão de Araújo Pinto 
Nº1070/021. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan José 
Rodrigues: Nº849/021 e Nº850/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. O vereador Luciano solicita 
alteração de pauta para a votação das moções de pesar de sua 
autoria. O Sr. presidente coloca em votação a alteração de 
pauta. Sendo aprovado por Unanimidade. Moções de Pesar de 
autoria do vereador Luciano Félix Santana Sousa:  Nº248/021 – 
À Família da Sra. Maria Bueno Vieira. Nº256/021 – À Família do 
Sr. João Batista Alves de Abreu. Em discussão. O vereador 
Luciano Santana ressalta que é com muita tristeza que 
apresenta essa moção de pesar pelo falecimento da Sra. Maria 
Bueno que era uma pessoa muito querida e que essa moção 
possa ser um consolo para toda a família. Em votação. 
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Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque Neto): Nº867/021, 
Nº868/021, Nº1128/021, Nº1130/021 e Nº1131/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Flavio Gomes da Silva (Flavio 
Cabanhas): Nº1112/021 e Nº1113/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Fraudneis Fiomare Rosa:  Nº1073/021, Nº1074/021, 
Nº1075/021, Nº1076/021 e Nº1077/021. Em discussão. Com a 
palavra o vereador Fraudneis Fiomare diz que foi procurado por 
uma amiga que tem uma filha cadeirante no setor Vila Nova e 
está tendo muitas dificuldades para se locomover, ressalta 
também sobre a rua 03 que é a única rua do Bairro São João 
que não tem pavimentação asfáltica, por isso apresenta essas 
proposituras solicitando benfeitorias para algumas localidades 
que necessitam com urgência de melhorias e pede o voto 
favorável de todos os vereadores. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da 
Silva (Geraldo Silva): Nº1090/021, Nº944/021, Nº945/021, 
Nº946/021 e Nº947/021. Em discussão. O vereador Geraldo 
Silva ressalta a propositura de Nº1090/021 que solicita a 
realização de uma sessão para debaterem sobre a situação do 
cemitério municipal da nossa cidade, pois é uma problemática 
que assola a nossa população, diz que os demais requerimentos 
solicitam construção de postos de saúde nos Povoados da 
nossa cidade. O vereador Enoque Neto diz que se não estão 
conseguindo a realização dessa sessão através de convite, que 
essa Casa de Leis faça a convocação ao Secretário responsável 
por essa questão. O vereador Fraudneis Fiomare diz que 
concorda plenamente com o vereador Enoque Neto e destaca 
que alguém está ganhando com essa empresa que administra o 
cemitério particular e a nossa população sempre está sendo a 
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mais prejudicada com essa situação. O vereador Flavio Gomes 
pede ao Sr. Presidente que essa reunião possa ser realizada o 
mais rápido possível. O vereador Terciliano Gomes ressalta que 
essa é uma luta antiga dessa Casa de Leis, mas que é preciso 
que todos atentem para as condições legais, informa que o Sr. 
Prefeito esteve hoje mesmo, reunido com a Juíza a Sra. Milena, 
mas infelizmente a burocracia atrapalha muito, e estão tendo 
alguns entraves legais e que é preciso cumprir a lei, pois o Sr. 
Prefeito não fará nada que não esteja dentro da legalidade e que 
todos tenham a certeza que o nosso Gestor está trabalhando e 
buscando o pode ser feito para resolver essa situação. O 
vereador Jorge Carneiro diz que também conversou com o Sr. 
Prefeito e que infelizmente como o vereador Terciliano Gomes 
disse a burocracia dificulta muitas questões públicas. O vereador 
Fraudneis Fiomare ressalta que se participar de reuniões com o 
Sr. Prefeito resolvessem alguma coisa os requerimentos de 
todos os vereadores seriam atendidos e ele vereador Fraudneis 
tem mais requerimentos atendidos do que todos os vereadores. 
O vereador Terciliano Gomes diz que o vereador Fraudneis 
Fiomare está enganado, pois não se pode medir uma 
administração que tem apenas quatro meses de gestão e que as 
proposituras estão sendo atendidas sim de acordo com as 
programações das ações do Executivo Municipal.  Em votação 
os requerimentos do vereador Geraldo Silva. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva 
Soares: Nº1095/021, Nº1096/021 e Nº1097/021. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Jorge Ferreira Carneiro (Sargento Jorge Carneiro): 
Nº1063/021, Nº1064/021, Nº1065/021 e Nº1120/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Luciano Félix Santana Sousa:  
Nº931/021 e Nº1040/021: Em discussão. Em votação. 
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Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador Marcos 
Antônio Duarte da Silva (Marcos Duarte) Nº1116/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Matheus Mariano de Sousa: 
Nº207/021 e Nº1045/021.  Em discussão. O vereador Matheus 
Mariano ressalta a importância das suas proposituras 
apresentadas e solicita o atendimento das mesmas. O vereador 
Geraldo Silva parabeniza o autor pela apresentação do 
requerimento de Nº207/021 e manifesta seu apoio a mesma, 
pois é uma luta sua desde do primeiro mandato. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Terciliano Gomes Araújo: Nº974/021, Nº1013/021, Nº1058/021, 
Nº1059/021 e Nº1060/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Wilson Lucimar Alves Carvalho: Nº932/021 e Nº972/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Ygor Sousa Cortez: Nº1141/021 e 
Nº1142/021. Em discussão. O vereador Ygor Cortez ressalta 
que apresenta duas proposituras solicitando reabertura dos 
eventos e religamento de luzes das quadras de esporte da nossa 
cidade e que sigam as normas de restrições para combate do 
COVID – 19, mas informa que as luzes da Via Lago já foram 
religadas. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador 
Luciano Santana registra a presença da sua esposa a Sra. 
Gislane Quintino Miranda. Moções de Aplauso de autoria do 
vereador Abraão de Araújo Pinto: Nº200/021 – Ao Sr. Daniel do 
Espirito Santo L. Rodrigues, pelo excelente trabalho que vem 
desenvolvendo junto à Presidência da Comissão Eleitoral do 
Conselho Consultivo das Associações dos Bairros de Araguaína 
– CCABA. Nº201/021 – A Sra. Halana Gomes da Silva, pela 
posse como Presidente de Bairro do Setor Universitário. 
Nº210/021 – Ao Sr. Manoel Gomes da Silva, pela posse como 
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Presidente de Bairro do Setor JK. Nº211/021 – A Sra. Maria Lenir 
de Assis dos Santos, pela posse como Presidente de Bairro do 
Jardim Garavelo. Nº212/021 – Ao Sr. Rones Carlos Borges de 
Oliveira, pela posse como Presidente de Bairro do Setor Monte 
Sinai I. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Moções de autoria do vereador Gideon da Silva Soares: 
Nº254/021 – De pesar à Família do Sr. Martimelo Vieira 
Rezende. Nº240/021 – De Aplauso ao Conselho Consultivo das 
Associações de Bairro de Araguaína (CCABA) em alusão ao dia 
nacional do líder comunitário, comemorado dia 05 de maio. 
Nº241/021 – De aplausos ao Conselho Regional de Enfermagem 
do Tocantins (COREN-TO) em alusão ao dia internacional do 
enfermeiro e enfermeira, a ser comemorado dia 12 de maio. 
Nº242/021 – De aplausos ao Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais do Estado do Tocantins (SINSJOR-TO) em alusão 
ao dia internacional da liberdade de imprensa, comemorado dia 
03 de maio. Nº243/021 – De aplausos ao Conselho Regional de 
Medicina Veterinária no Tocantins (CRMV-TO) em alusão ao dia 
do Zootecnista, a ser comemorado dia 13 de maio. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O 
vereador Terciliano Gomes, líder do Sr. Prefeito, solicita que seja 
retirado de tramitação regimental na Casa o Projeto de Lei 
Nº006/2021 de autoria do Executivo Municipal. O Sr. Presidente 
solicita a Secretaria da Casa que faça a retirada do referido 
projeto e que devolva o mesmo ao Executivo Municipal para as 
devidas providências. Moções de Aplauso de autoria do 
vereador Marcos Antônio Duarte da Silva (Marcos Duarte): 
Nº236/021 – A Equipe do SAMU de Araguaína, pelo ato de 
bravura e heroísmo ao salvar um homem que tentava cometer 
suicídio. Nº237/021 – A Equipe do Corpo de Bombeiro Militar (2º 
BBM) de Araguaína, pelo ato de bravura e heroísmo ao salvar 
um homem que tentava cometer suicídio. Nº238/021 – A Equipe 
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da Polícia Militar (2º BPM) de Araguaína, pelo ato de bravura e 
heroísmo ao salvar um homem que tentava cometer suicídio. 
Nº239/021 – A médica Fernanda Franco, pelo ato de bravura e 
heroísmo ao salvar um homem que tentava cometer suicídio. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. A 
vereadora Maria José (Zezé Cardoso) Vice-Presidente, assume 
a Presidência da Mesa Diretora.  Moções de Aplausos de autoria 
do vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº229/021 – A empresa 
ILLUMINARE ENGENHARIA, pelos seus 12 anos de 
funcionamento. Nº230/021 – À empresa GOLDEN 
CONTABILIDADE, pelos seus 10 anos de funcionamento. 
Nº233/021 – Ao Laboratório BONAMIGO, pelos seus 12 anos de 
funcionamento. Nº234/021 – À empresa TOTAL CLIMA 
REFRIGERAÇÂO, pelos seus 07 anos de funcionamento. 
Nº235/021 – À empresa LINKDATA INFORMATICA E 
TELECOMUNICAÇÔES, pelos seus 10 anos de funcionamento. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Indicação de autoria do vereador Abraão de Araújo Pinto 
Nº078/021. Indicações de autoria do vereador Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº079/021, Nº080/021 e 
Nº081/021. Indicação de autoria do vereador Gideon da Silva 
Soares Nº077/021. Indicação de autoria do vereador Marcos 
Antônio Duarte da Silva (Marcos Duarte) Nº069/021. As 
indicações serão encaminhadas a quem de direito. Tribuna: Com 
a palavra o vereador Jorge Carneiro diz que foi capa de uma 
matéria em um site, onde o responsável por esse site disse que 
ele e os demais vereadores não estão usando máscara, e que 
não estão cumprindo o Decreto Municipal que determina essa 
questão, mas diz que gostaria de ressaltar que, o problema é 
que as pessoas esquecem que o vereador precisa retirar a 
máscara para beber agua e café e muitas vezes durante o uso 
da palavra o vereador retira a máscara para que possa ser 
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melhor compreendido, mas fazem isso tudo cumprindo e 
respeitando as medidas de proteção. O vereador Jorge Carneiro 
ressalta que esse tipo de pessoas que divulgam esse tipo de 
matéria, não tem o que fazer e ficam usando dessas atitudes 
para se auto promoverem, e que por respeito a essa Casa de 
Leis e a nossa população, não irá falar o que realmente pensa a 
respeito desse cidadão e por isso diz ao mesmo que o respeite 
e não fique usando sua imagem para chamar atenção e tentar 
ganhar notoriedade. Em aparte o vereador Marcus Duarte diz 
que esses “Pseudo” site, “Pseudo” jornalistas e essas “Pseudo” 
matérias, que ficam tentando criar fatos onde não existem e 
ficam tentando chamar a atenção através do que não condiz com 
a verdade, não devem dar atenção, pois é o que querem e diz 
ao vereador Jorge Carneiro que fique tranquilo, pois esse tipo de 
pessoa não tem credibilidade nenhuma e que ele vereador 
Marcus Duarte continuará com seu posicionamento e não 
mudará, sempre respeitando a todos. O vereador Jorge Carneiro 
agradece pelo aparte e pelo apoio. Com a palavra o vereador 
Ygor Cortez diz que vem falar hoje a respeito de uma obra que 
foi divulgada pelo Poder Público, que é a obra do “Calçadão “ da 
Avenida Cônego João Lima e diz que essa obra agrada algumas 
pessoas, contudo há pessoas que criticam, mas que é preciso 
saber ao certo o que realmente será feito e o que será 
modificado com essa obra, pois na sua opinião a transformação 
desse “Calçadão” será de grande benefício para o comércio e 
destaca que essa obra contará com emendas do Senador 
Eduardo Gomes e desde já agradece o mesmo pelo empenho 
com relação a trazer emendas para a nossa cidade. 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. 
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