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  Ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos onze 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, Enoque Neto Rocha de 
Souza, 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 
Geraldo Silva para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a 
leitura do Salmo – 97. O secretário em exercício vereador 
Marcos Duarte faz a leitura da ata da sessão anterior. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 
Correspondências: Oficio nº017/2021 – Gabinete do vereador 
Jorge Ferreira Carneiro (Sargento Jorge) – Assunto: Justificativa 
de ausência na sessão do dia 11 de maio de 2021. Oficio 
Nº002/2021 – Gabinete do vereador Alcivan José Rodrigues 
(Soldado Alcivan) – Assunto: Justificativa de ausência na sessão 
do dia 11 de maio de 2021. Ordem Do Dia: Projeto de Lei 
Nº044/018 – Institui o Dia Municipal do Doador Voluntário de 
Sangue e a Semana Municipal de Incentivo à Doação de 
Sangue, e dá outras providências. Autor: Maria José Cardoso 
Santos (Zezé Cardoso). Em 2ª discussão. Em 2ª votação. 
Aprovado por Unanimidade. 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). Em 2ª discussão. 
Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei 
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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. Em 
2ª discussão. Em 2ª 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. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Ygor Sousa Cortez 
Nº1085/021. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Wilson Lucimar Alves 
Carvalho: Nº1025/021 e Nº1026/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Thiago Costa Cunha: Nº1088/021, Nº1089/021, 
Nº1086/021 e Nº1087/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Terciliano Gomes Araújo: Nº1061/021, Nº1062/021, 
Nº1104/021, Nº1105/021 e Nº1106/021. Em discussão. O 
vereador Terciliano Gomes ressalta a importância dos seus 
requerimentos e destaca as proposituras que solicitam 
regularização fundiária, pois há setores e bairros na nossa 
cidade que precisam que seja feito com urgência a regularização 
fundiária. O vereador Fraudneis Fiomare parabeniza o vereador 
Terciliano Gomes pela apresentação dos referidos 
requerimentos e espera que agora que o líder do Sr. Prefeito 
está fazendo essas solicitações as mesmas possam ser 
atendidas. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Matheus Mariano de Sousa: 
Nº1117/021 e Nº1118/021. Em discussão. O vereador Matheus 
Mariano solicita a retirada da propositura de Nº1118/021 para 
que possa ser feito uma correção na mesma. A referida 
propositura é retirada da pauta a pedido do autor. Em votação o 
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requerimento Nº1117/021. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Marcos Antônio Duarte da Silva 
(Marcos Duarte): Nº1001/021 e Nº1002/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Luciano Félix Santana Sousa: Nº928/021 e 
Nº1083/021. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva 
Soares: Nº1098/021, Nº1099/021 e Nº1100/021. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº948/021, 
Nº949/021, Nº950/021, Nº951/021 e Nº952/021. Em discussão. 
O vereador Geraldo Silva ressalta que mais uma vez apresenta 
proposituras solicitando a construção de postos de saúde nos 
assentamentos e povoados da nossa cidade e espera que os 
mesmos possam ser atendidos, devido a necessidade que essas 
comunidades estão passando com urgências de atendimentos 
médicos. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Fraudneis Fiomare Rosa: 
Nº1078/021, Nº1079/021, Nº1080/021, Nº1081/021 e 
Nº1091/021. Em discussão. O vereador Fraudneis Fiomare 
ressalta a propositura de Nº1078/021, que solicita uma reforma 
nas calçadas da Avenida Marginal Neblina, uma vez que, as 
pessoas utilizam essas calçadas para a pratica de atividades 
físicas. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Flavio Gomes da Silva (Flavio 
Cabanhas):  Nº1114/021 e Nº1115/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque Neto): 
Nº1129/021, Nº1132/021, Nº1133/021, Nº1134/021 e 
Nº1135/021. Em discussão. O vereador Enoque Neto ressalta a 
propositura de Nº1132/021 que solicita que encaminhem a esta 
Casa de Leis um relatório referente as casas dos conjuntos 



 
ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 - MAT. INSS 08.021.10024-03 

 

Rua das Mangueiras, 10 – Centro – Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho | 77804-110 

Fone: (63) 3416-0406 | www.araguaina.to.leg.br | portal@araguaina.to.leg.br 

habitacionais que encontram-se abandonadas ou em estado de 
irregularidade, pois o número de pessoas que estão precisando 
de moradia é muito grande, enquanto que há muitas casas 
desses conjuntos habitacionais abandonadas. Em aparte o 
vereador Terciliano Gomes destaca que é preciso que essa 
solicitação seja feita também a Caixa Econômica Federal, pois 
esse processo das casas dos conjuntos habitacionais é 
administrado pela Caixa Econômica, o município faz apenas o 
cadastro e a entrega, ou seja, para desfazer o processo não é 
muito simples, só pode ser desfeito pela própria Caixa 
Econômica, mas é importante ressaltar que o primeiro passo 
está sendo dado com a solicitação dessas informações. Em 
aparte o vereador Luciano Santana ressalta que é um absurdo o 
número de casas abandonadas desses conjuntos habitacionais 
e parabeniza o vereador Enoque Neto pela apresentação dessa 
propositura. Em aparte o vereador Geraldo Silva diz que quando 
a pessoa recebe a casa o contrato é assinado com o proprietário 
e a Caixa Econômica, ou seja, se a pessoa estiver pagando as 
parcelas em dia, mesmo não estando morando na casa, a Caixa 
Econômica considera que o proprietário do imóvel está em dia, 
ou seja, a situação está regularizada, por isso é preciso que a 
Prefeitura através da Secretaria Municipal responsável tome 
providências relativas a Caixa Econômica, pois somente ela 
pode atuar nessa situação da rescisão do contrato.  O vereador 
Enoque Neto agradece os apartes feitos e diz que é preciso 
acionar as partes envolvidas e saber de fato quem é o 
responsável legal e quem pode sanar essa situação. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do 
vereador Abraão de Araújo Pinto Nº1072/021. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moções de Aplauso de 
autoria do vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº249/021 – À 
empresa Comercial Oliveira, pelos seus 13 anos de 
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funcionamento. Nº250/021 – À empresa Bom Preço Latas e 
Acessórios, pelos seus 13 anos de funcionamento. Nº251/021 – 
Ao Instituto Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, pelos seus 33 
anos de funcionamento. Nº252/021 – Ao Escritório de 
Contabilidade Conciso, pelos seus 20 anos de Funcionamento. 
Nº253/021 – À empresa Irece Bijoux, pelos seus 11 anos de 
funcionamento. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Moção de Pesar Nº260/021 de autoria do 
vereador Terciliano Gomes Araújo – À Família do Sr. Ironi Luiz 
Torres. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade.  
Moções de Aplauso de autoria do vereador Gideon da Silva 
Soares: Nº244/021 – Ao Sindicato dos Bancários do Tocantins 
(SINTECTO), em alusão ao dia do gerente bancário, a ser 
comemorado em 15 de maio. Nº245/021 – À Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins (FAET), em 
alusão ao dia do campo, comemorado no dia 10 de maio. 
Nº246/021 – Ao Conselho Regional de Serviço Social do 
Tocantins, em alusão ao dia do Assistente Social, a ser 
comemorado dia 15 de maio. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Moções de Aplausos de autoria 
vereador Abraão de Araújo Pinto: Nº213/021 – Ao Sr. Antônio 
Carlos Xavier, pela posse como Presidente de Bairro do Bairro 
Novo Horizonte. Nº214/021 – Ao Sr. José Albino Ribeiro da 
Costa, pela posse como Presidente de Bairro do Bairro de 
Fátima. Nº215/021 – A Sra. Maria do Campo Pires Gonçalves, 
pela posse como Presidente de Bairro do Bairro Neblina. 
Nº216/021 – A Sra. Maria do Socorro da Silva Cruz, pela posse 
como Presidente de Bairro do Setor Carajás. Nº 217/021 – Ao 
Sr. Raimundo de Freitas Pereira, pela posse como Presidente 
de Bairro da Vila Maranhão. Em discussão. O vereador Abraão 
de Araújo parabeniza o CCABA pela posse aos Presidentes de 
Bairros. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de 
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Aplauso de autoria do vereador Thiago Costa Cunha Nº247/021 
– À Associação Protetora dos Animais de Araguaína (APAA). Em 
discussão. O vereador Thiago Costa destaca que através dessa 
moção parabeniza essa Associação a APAA que realiza um 
grande trabalho na nossa cidade em defesa dos animais. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Tribuna: Com a palavra o 
vereador Ygor Cortez diz que esteve hoje pela manhã numa 
reunião com os representantes da classe dos Enfermeiros e que 
nessa semana estarão comemorando a semana da 
Enfermagem e gostaria de externar as suas homenagens a 
todos os profissionais da Enfermagem e que esta Casa de Leis 
apoia essa classe com relação ao piso salarial. Com a palavra a 
vereadora Maria José (Zezé Cardoso) diz que gostaria de 
ressaltar uma localidade na rua 25 de dezembro, onde tem um 
buraco enorme e que as providências precisam ser tomadas, 
pois não há como as pessoas transitarem nessa localidade. Com 
a palavra o vereador Geraldo Silva diz que usa a Tribuna hoje 
para destacar sobre a campanha que é realizada neste mês – 
Maio Amarelo – onde fazem conscientização da população 
sobre os acidentes de trânsito e sobre a importância de 
prevenções e cuidados no trânsito para prevenir os acidentes e 
diz que gostaria de aproveitar essa sua fala, para pedir ao Sr. 
Prefeito que possa dar posse aos agentes de trânsitos que foram 
aprovados no concurso público do município. Com a palavra o 
vereador Fraudneis Fiomare ressalta que está acompanhando 
as notícias nas redes sociais e viu uma publicação mostrando 
que o Sr. Prefeito irá entregar três projetos de lei à Câmara 
Municipal, sendo que um deles será para regularizar a guarda 
municipal e já deixa a sua solicitação de cópias desses projetos 
e questiona o Sr. Presidente se os mesmos já chegaram e se já 
estão tramitando na Casa. O Sr. Presidente informa que os 
projetos ainda não chegaram, mas que todos os vereadores 



 
ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 - MAT. INSS 08.021.10024-03 

 

Rua das Mangueiras, 10 – Centro – Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho | 77804-110 

Fone: (63) 3416-0406 | www.araguaina.to.leg.br | portal@araguaina.to.leg.br 

podem ter certeza que assim que os mesmos forem 
protocolados na Câmara, todos os vereadores terão as cópias e 
informações sobre as referidas matérias. Com a palavra o 
vereador Flávio Gomes (Flávio Cabanhas) pede autorização 
para falar na Tribuna sem a máscara cumprindo as medidas 
protetivas. Diz que gostaria de deixar registrado a sua 
indignação, pois recebeu um relato de uma amiga que foi ontem 
na UPA e que teve que voltar para casa sem atendimento 
médico e que isso é um absurdo e ressalta que essa pessoa lhe 
disse que não recebeu o atendimento na UPA por falta de 
médico para fazer o atendimento. Em aparte o vereador Ygor 
Cortez fala ao vereador Flavio Gomes que busque todas as 
informações, sobre o dia e o horário que ocorreu essa situação 
e leve para a Sra. Secretaria Municipal da Saúde para que a 
mesma possa saber dessa situação e verificar quais seriam os 
médicos que deveriam estar trabalhando na UPA neste dia do 
ocorrido, para que as providências sejam tomadas. Em aparte o 
vereador Enoque Neto manifesta seu apoio ao vereador Flavio 
Gomes. O vereador Flavio Gomes (Flavio Cabanhas) agradece 
os apoios recebidos e diz que sempre estará lutando pela nossa 
população e destaca que na sua opinião, quem tem que 
administrar os órgãos públicos são pessoas que se sensibilizem 
com a dor do ser humano e diz que sempre que for procurado 
por um cidadão da nossa cidade pedindo ajuda estará pronto 
para ajudar e estará usando essa Tribuna para informar a todos 
sobre o que realmente está acontecendo no nosso município. 
Com a palavra o vereador Enoque Neto diz que a nossa cidade 
está passando por um caos em função da Pandemia da COVID 
– 19 que estão enfrentando, ressalta que recebeu uma carta 
aberta dos representantes das escolas particulares do nosso 
município, solicitando apoio para que as aulas presenciais 
retornem, com todos os critérios de segurança que a OMS 
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determina, ressalta que as crianças não podem perder mais um 
ano de estudo e informa que estará indo hoje a Palmas buscar 
ajuda e apoio para que esse retorno das aulas possa ser feito, e 
com isso os professores e os profissionais das escolas possam 
ter a dignidade de voltar aos seus trabalhos, pois muitos 
perderam seus empregos pela falta das aulas presenciais. O 
vereador Marcus Duarte manifesta seu apoio ao vereador 
Enoque Neto e diz que sempre foi um defensor do retorno das 
aulas presenciais, pois não voltar as aulas é sentenciar as 
crianças a um futuro incerto e não terem o direito a educação 
para que sejam massa de manobra, e faz um questionamento 
de qual seria o verdadeiro interesse do não retorno das aulas 
presenciais, por isso defende que as aulas voltem com toda 
segurança. O vereador Enoque Neto agradece o apoio recebido 
e ressalta que quando pede o retorno das aulas presenciais e 
com todas as medidas de segurança. 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.  
  
 


