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  Ata da 6ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos dezoito 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, Edimar Leandro da Conceição, 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 dezessete. 
Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta esta 
sessão e convida o vereador Edimar Leandro para fazer a leitura 
da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo – 121. O secretário 
vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) faz a leitura 
da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado 
por unanimidade.  O Sr. Presidente registra a presença do Sr. 
Carlos Guimarães – Presidente do SISEPAR. O Sr. Presidente 
informa que a ordem do dia será suspensa para o uso da Tribuna 
Livre de acordo com o Artigo – 196 do Regimento Interno. 
Inscrito (a): Sra. Antônia Neta Macedo Veras – Enfermeira. 
Assunto: Valorização Profissional na Semana Nacional de 
Enfermagem. Com a palavra a Sra. Antônia que cumprimenta a 
todos e agradece por esse espaço que foi concedido a sua 
classe. Ressalta que hoje estão presentes para expor a 
importância da Enfermagem, agora mais do que nunca depois 
que todo o mundo foi acometido por essa Pandemia, todos 
puderam enxergar a Enfermagem com outros olhos, mas que 
estão buscando o reconhecimento profissional e salarial, e faz 
uma apresentação através do Data Show sobre um pouco da 
história da Enfermagem até os dias atuais, com suas lutas e 



 
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 

conquistas. A Sra. Antônia Neta diz que espera que com a vinda 
esta Casa de Leis  a classe da Enfermagem possa conseguir o 
apoio dos Parlamentares através de matérias que os ampare 
como a aprovação do PCCR da Enfermagem, da Insalubridade, 
pois não possuem nenhum dos dois, ou seja, o que foi dado pelo 
Executivo Municipal ano passado foi um aumento de cinquenta 
reais, para os profissionais da enfermagem que estão 
trabalhando no enfrentamento dessa Pandemia e diz que 
deixará o questionamento se esse valor é o que realmente 
deveria ser dado para a valorização da classe, pede o apoio de 
todos os vereadores com relação ao Projeto de Lei Nº2564/2020 
que está tramitando no congresso para a valorização salarial da 
Enfermagem. O Sr. Presidente abre a palavra aos vereadores. 
Com a palavra o vereador Terciliano Gomes parabeniza a Sra. 
Antônia Neta e em seu nome parabeniza toda a classe da 
Enfermagem, ressalta que valorizar a Enfermagem, valorizar o 
PL que trata da valorização salarial da referida classe é valorizar 
a vida e por isso podem contar com seu apoio. Com a palavra o 
vereador Geraldo Silva que manifesta seu apoio a classe da 
Enfermagem e diz que é muito importante que todos apoiem o 
PL pela valorização salarial dessa classe que neste período 
mostrou o quanto deve ser valorizada. O vereador Ygor Cortez 
destaca que agora mais do que nunca todos sabem o quanto é 
necessário valorizar a categoria da Enfermagem e que é preciso 
principalmente a valorização salarial e que podem contar com 
seu apoio. O vereador Luciano Santana diz que irá protocolar 
um requerimento cobrando do Executivo Municipal o PCCR da 
Enfermagem e que sabe o quanto é preciso valorizar a classe 
da Enfermagem e manifesta seu apoio. Com a palavra o 
vereador Matheus Mariano destaca que sabe bem o quanto é 
importante a Enfermagem, pois a sua mãe é enfermeira e que 
apresentou uma indicação a Senadora Katia Abreu solicitando 
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empenho na aprovação desse PL e manifesta seu apoio a todos 
os profissionais da Enfermagem. A vereadora Maria José (Zezé 
Cardoso) Vice-Presidente assume a presidência da Mesa 
Diretora. O vereador Luciano Santana convida a todos os 
vereadores para que possam elaborar essa propositura em 
conjunto em nome de toda a Câmara Municipal. O vereador 
Jorge Carneiro destaca que é preciso valorizar os enfermeiros, 
pois são eles que sempre estão prontos para atender a todos e 
sabe que toda a classe precisa dessa valorização e podem 
contar com seu apoio. O vereador Fraudneis Fiomare manifesta 
seu apoio e ressalta que o Executivo Municipal pode encaminhar 
para esta Casa de Leis um projeto que crie o PCCR da classe 
da Enfermagem e que essa valorização pode começar pelo 
nosso município e destaca que podem contar com seu apoio. A 
Sra. Presidente em exercício agradece a presença dos 
representantes da Enfermagem e ressalta que podem contar 
com o apoio desta Casa de Leis. A Enfermeira Antônia Neta 
agradece a todos os vereadores pelo apoio e diz que espera que 
com essa vinda possam ter muitos avanços para a sua classe. 
Em seguida o Sr. Presidente vereador Gideon Soares reassume 
a presidência da Mesa Diretora e convida para fazer uso da 
Tribuna Livre o Sr. Jorge Eduardo Cunha de Paiva – Chefe do 
Conselho Tutelar Polo I que dividirá o tempo com a Sra. Thallita 
Marinho de Aquino Dias – Chefe do Conselho Tutelar Polo II – 
Assunto: Dia 18 de maio dia Nacional de Combate à Exploração 
e a Violência Sexual de crianças e adolescentes. O Sr. Jorge 
Eduardo cumprimenta a todos os presentes e a todos os 
vereadores na pessoa do vereador Geraldo Silva, ressalta a 
importância do trabalho dos Conselhos Tutelares e que estes 
trabalham em conjunto com toda a rede de proteção, sempre 
buscando a proteção das crianças e adolescentes. Com a 
palavra a Sra. Tallita que cumprimenta a todos os presentes na 
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pessoa do Sr. Presidente e faz uma explanação sobre os dados 
de exploração e de violência sexual nas crianças e adolescentes 
e o quanto é importante que a nossa sociedade denuncie para 
que os abusadores, agressores e exploradores não fiquem 
impunes. A Sra. Tallita fala que é extremamente importante que 
a família ensinar sobre educação sexual as crianças e 
adolescentes e ressalta que essa educação não tem nada a ver 
com ensinar a prática do sexo, ou seja, ensinar as crianças a se 
defenderem, pois na maioria das vezes os agressores estão 
dentro da família e praticam essas violências de forma sorrateira, 
por isso é muito importante ficar atentos em alerta aos sinais que 
as crianças mostram e agradece a todos pela atenção. O Sr. 
Presidente abre a palavra aos vereadores. O vereador Geraldo 
Silva ressalta que é conhecedor do grande trabalho que os 
Conselheiros Tutelares realizam, pois foi Conselheiro e que é 
muito importante que toda a sociedade ajude no trabalho dos 
Conselheiros e que podem contar com seu apoio. A vereadora 
Maria José (Zezé Cardoso) parabeniza todos os Conselheiros 
Tutelares pelo trabalham que realizam e sabe o quanto é 
importante a valorizam desses profissionais. Os vereadores, 
Ygor Cortez e Thiago Costa parabenizam a todos os 
Conselheiros Tutelares pelo grande trabalho que 
desempenham. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. 
Ordem Do Dia: O vereador Terciliano Gomes diz que ontem 
recebeu uma comissão de empresários que querem investir na 
nossa cidade e que foi agendado uma reunião para hoje e 
precisará se ausentar da sessão, por isso solicita alteração de 
pauta para a votação dos seus requerimentos e moções. O Sr. 
Presidente informa que votará primeiramente os projetos de lei 
que estão para 2ª votação e posteriormente atenderá a 
solicitação feita pelo vereador Terciliano Gomes. Projeto de Lei 
Nº017/021 – Institui a Semana de Conscientização e Combate 
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aos Crimes Cibernéticos nas escolas da rede pública e privada 
de ensino do Município de Araguaína. Autor: Edimar Leandro da 
Conceição (Edimar Leandro). Em 2ª discussão. Em 2ª votação. 
Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nº029/021 – Institui 
o Dia do Empreendedorismo Feminino no Município de 
Araguaína. Autor: Gideon da Silva Soares. Em 2ª discussão. Em 
2ª votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº1198/021, Nº1199/021, 
Nº1200/021, Nº1201/021 e Nº1202/021. Em discussão. O 
vereador Terciliano Gomes ressalta a propositura de nº1198/021 
devido a urgência da mesma, pois o nosso município não pode 
continuar a mercê sem que tenha autonomia sobre as tarifas de 
agua e esgoto, por isso solicita a criação de uma Agência de 
Regulamentação Municipal. O vereador Fraudneis Fiomare 
destaca a propositura de Nº1201/021 e diz que gostaria muito 
que o Sr. Prefeito pudesse ter a sensibilidade de reabrir o 
Restaurante Popular e manifesta seu apoio assim como destaca 
também a importância da propositura Nº1202/021. O vereador 
Thiago Costa manifesta seu apoio. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Moções de Aplauso de autoria do vereador 
Terciliano Gomes Araújo: Nº271/021 – Ao Hospital de Olhos do 
Tocantins, pelos seus 12 anos de funcionamento. Nº272/021 – 
À empresa SIM Distribuidora de Peças, pelos seus 13 anos de 
funcionamento. Nº273/021 – À empresa Drogafone, pelos seus 
31 anos de funcionamento. Nº274/021 – À empresa Super 
Carnes Marciano, pelos seus 17 anos de Funcionamento. 
Nº275/021 – À empresa Mobi Cine, pelos seus 14 anos de 
funcionamento. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Ygor Sousa Cortez 
Nº1195/021. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. O Requerimento Nº1194/021 foi retirado de pauta 
pois o mesmo estava com o teor errado. O vereador Fraudneis 
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Fiomare cumprimenta e parabeniza o suplente de vereador 
Robert pelo seu aniversário. Requerimentos do vereador Wilson 
Lucimar Alves Carvalho: Nº1147/021, Nº1148/021 e 
Nº1149/021. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento vereador Thiago Costa Cunha 
Nº1181/021. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Matheus Mariano de 
Sousa: Nº1188/021 e Nº1189/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. O vereador Alcivan Rodrigues 
solicita alteração de pauta para a votação dos seus 
requerimentos devido ter uma reunião agendada. Em votação a 
solicitação de alteração de pauta. Sendo aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº930/021 e Nº994/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  
Requerimentos do vereador Marcos Antônio Duarte da Silva 
(Marcos Duarte): Nº1152/021 e Nº1153/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do 
vereador Luciano Félix Santana Sousa Nº1023/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Jorge Ferreira Carneiro (Sargento 
Jorge Carneiro): Nº1119/021, Nº1150/021, Nº1126/021 e 
Nº1127/021. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade.  Requerimentos do vereador Gideon da Silva 
Soares: Nº1155/021, Nº1174/021 e Nº1175/021. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº979/021, 
Nº980/021, Nº981/021, Nº982/021 e Nº983/021. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Fraudneis Fiomare Rosa: Nº1177/021, Nº1178/021, 
Nº1182/021 e Nº1183/021. Em discussão. O vereador Fraudneis 
Fiomare diz que solicita a reativação do salão do empreendedor 



 
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 

que funcionava na gestão passada e que foi buscar informações 
e ficou sabendo que o mesmo foi fechado há dois anos e 
recebeu a visita da Fomentos, contudo solicitaram onde 
funcionava o salão do empreendedor, e este encontra-se 
fechado por isso faz a solicitação de reabertura do mesmo. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Flavio Gomes da Silva (Flavio Cabanhas): Nº1161/021, 
Nº1162/021, Nº1163/021 e Nº1164/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque Neto): 
Nº1173/021 e Nº1184/021.  Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº659/021, 
Nº660/021, Nº661/021, Nº662/021 e Nº663/021. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador Geraldo 
Silva assume a Presidência da Mesa Diretora. Requerimento 
Nº1251/021 de autoria do vereador Fraudneis Fiomare Rosa – 
Licença para tratar de interesse particular, pelo prazo de 122 
(cento e vinte e dois dias), com início para o dia 01/06/2021 e 
com término para o dia 30/09/2021. Em discussão. O vereador 
Fraudneis Fiomare diz que o político tem que cumprir com todos 
os seus compromissos e que nesses primeiros cinco meses 
honrou o seu primeiro e nesse momento estará cumprindo com 
o segundo compromisso que fez com o partido e o suplente de 
vereador Sr. Robert estará assumindo a sua suplência. O 
vereador Jorge Carneiro parabeniza o vereador Fraudneis 
Fiomare por estar honrando com seu compromisso e que poucos 
políticos têm essa hombridade. Com a palavra o vereador Ygor 
Cortez ressalta que o vereador Fraudneis Fiomare tem os seus 
parabéns por essa atitude. O vereador Marcos Duarte deseja 
sucesso ao vereador Fraudneis Fiomare nessa nova etapa e o 
parabeniza pela sua atitude.  O vereador Gideon Soares diz que 
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não poderia deixar de parabenizar o seu filho Pedro Henrique 
pelo se aniversário, assim como o Suplente Robert também pelo 
seu aniversário e registra a presença do ex-vereador Silvano do 
Picolé. O vereador Edimar Leandro parabeniza o Suplente de 
vereador Robert e deseja muito sucesso ao mesmo. Em votação 
o requerimento Nº1251/021. Aprovado por Unanimidade. Moção 
de Aplauso de autoria do vereador Gideon da Silva Soares 
Nº255/021 – Ao Conselho Regional de enfermagem do 
Tocantins (COREN-TO) em alusão à Semana Nacional de 
Enfermagem, comemorado de 12 a 20 de maio. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Oficio Gab. Vereador 
Flavio Gomes (Flavio Cabanhas) Nº011/2021 – Assunto: Saída 
da Relatoria da Comissão de Obras e Serviços e da Vice-
Presidência da Comissão de Finanças e Orçamentos.  Com a 
palavra o vereador Fraudneis Fiomare diz que é muito 
importante que os vereadores atentem para a responsabilidade 
que se tem quando assume uma comissão, e sugere que as 
reuniões das comissões possam ser feitas no plenário para dar 
publicidade as mesmas. Com a palavra o vereador Marcos 
Duarte destaca que os vereadores que compõem as comissões 
precisam ficar atentos quanto a responsabilidade de emitir os 
pareceres e não podem assinar os pareceres e depois votar 
contra esse parecer que assinou, ou seja, os vereadores que 
compõem as comissões precisam trabalhar em conjunto e a 
ideia das reuniões das comissões no plenário é muito válida. O 
vereador Ygor Cortez diz que tem em mãos dois relatórios da 
sua comissão, e ressalta que gostaria de enfatizar que como 
Relator da Comissão de Finanças e Orçamento não tem nenhum 
apoio por parte dos vereadores que compõem a referida 
comissão e por isso é um absurdo que todo o processo da 
confecção do parecer fique apenas sobre a responsabilidade do 
Relator e por isso manifesta sua indignação quanto a essa 
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situação. O vereador Matheus Mariano diz que como relator da 
Comissão de Justiça e Redação os pareceres que emite são 
elaborados de forma legal, constitucional e técnica, e ressalta 
que não irá concordar com vereadores que queiram fazer 
politicagem em cima de um parecer por este ser contrário a uma 
determinada matéria, diz que fazer política sim, agora 
politicagem não. O vereador Gideon Soares destaca que o 
vereador que colocar seu nome e assumir uma comissão deve 
ter a responsabilidade de assumir o trabalho e saber que os 
pareceres direcionam o andamento dos projetos de lei e que a 
sugestão das reuniões no plenário poder ser uma alternativa 
para melhorar os trabalhos das comissões. O vereador Jorge 
Carneiro diz que o vereador Flavio Gomes está chateado por 
que foi publicada uma matéria que é inverídica, dizendo que 
alguns vereadores votaram contrários por terem apresentado os 
pareceres contrários ao projeto de lei que estabelecia a criação 
do auxílio emergencial, sendo que essa matéria tem que ser 
encaminhada a esta Casa de Lei pelo Executivo Municipal. O 
vereador Fraudneis Fiomare diz que na sua opinião essa matéria 
não é “Fake News” pois os seis vereadores que assinaram os 
pareceres contrários, estes foram contrários ao projeto, pois 
quando se apresenta um parecer contrário a uma determinada 
matéria está manifestando o seu posicionamento de ser 
contrário, e que infelizmente de acordo com o Artigo 70 da Lei 
Orgânica a matéria não pôde dar andamento na tramitação. O 
vereador Marcos Duarte diz que na sua opinião o Artigo 70 da 
Lei Orgânica tira o poder do Plenário de ser soberano, mas que 
as Comissões só acataram o que determina a Lei. O vereador 
Matheus Mariano destaca que os pareceres que emite, são 
dentro da legalidade e nem sempre é igual ao seu pensamento, 
mas como relator de uma comissão precisa trabalhar dentro da 
legalidade para que a matéria apresentada seja constitucional, e 
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da forma como o vereador Fraudneis Fiomare divulga as 
notícias, parece que só ele trabalha os outros vereadores não 
fazem nada. O vereador Gideon Soares ressalta que a matéria 
que foi divulgada teve sim um tom de maldade. O vereador 
Flavio Gomes ressalta que o seu desejo de sair das comissões 
não é uma ofensa a ninguém e o faz com muita responsabilidade 
e que na Tribuna irá falar mais sobre alguns posicionamentos 
que vereadores desta Casa de Leis estão tendo.  Moções de 
Aplauso de autoria do vereador Abraão de Araújo Pinto: 
Nº221/021 – A Sra. Divina Fernandes da Silva, pela posse 
Município como Presidente de Bairro do Setor Itaipu. Nº222/021 
– Ao Sr. Amadeus Francisco de Oliveira, pela posse como 
Presidente de Bairro do Setor Imaculada Conceição.  Nº262/021 
– A Sra. Maria Luísa de Jesus, pela posse como Presidente de 
Bairro do Projeto Aragominas. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Moção de Pesar Nº280/021 de 
autoria do vereador Matheus Mariano de Sousa – À Família do 
Sr. Joaquim Gonçalves Montes. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Indicações de autoria do vereador 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº087/021, 
Nº088/021 e Nº089/021. As indicações serão encaminhadas a 
quem de direito. Tribuna: Com a palavra o vereador Ygor Cortez 
ressalta a situação que ocorreu ontem com a apresentação de 
um projeto de lei para a criação de um auxílio emergencial e pela 
lei não poderiam aprovar esse projeto que deve ser de iniciativa 
do Executivo Municipal, por isso os pareceres foram contrários 
e que fique bem claro que todos os vereadores são favoráveis a 
criação de um auxílio emergencial, mas essa inciativa tem que 
vir do Poder Público. O vereador Wilson Carvalho diz que é 
preciso que todos atentem pois não existe a individualidade e 
todos os vereadores devem trabalhar unidos em prol da nossa 
sociedade e vê com tristeza pois há alguns vereadores agem de 



 
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 

forma individualizada. O vereador Marcos Duarte assume a 
Presidência da Mesa Diretora. Com a palavra o vereador 
Geraldo Silva que ressalta que hoje se comemora o Dia da luta 
Antimanicomial e faz um relato de como tem sido o trabalho para 
combater o preconceito e as discriminações. Com a palavra o 
vereador Flavio Gomes (Flavio Cabanhas) ressalta que o seu 
nome foi colocado na lista dos vereadores que foi divulgado 
como sendo os vereadores que votaram contrário na criação do 
auxílio, sendo que o vereador que colocou o projeto de lei sabia 
que o mesmo não era legal e não poderia ser aprovado, ou seja, 
é preciso agir de forma responsável e que brincar com os 
sentimentos das pessoas não é agir com responsabilidade, 
destaca que o seu posicionamento sempre foi e sempre será de 
trabalhar com honra, ética e com responsabilidade, e por isso 
não aceita e não concorda com o que foi divulgado na matéria.    
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.  
  


