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  Ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos dezesseis dias do mês de 
agosto 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, Geraldo Francisco da Silva, 
Jorge Ferreira Carneiro, Luciano Félix Santana Sousa, Marcos 
Antônio Duarte da Silva, Maria José Cardoso Santos, Matheus 
Mariano de Sousa, Robert Delmondes Barbosa, 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 Wilson Carvalho para fazer a leitura 
da Bíblia. O vereador faz a leitura Salmo – 150, Versículos 01-
05. 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 
agradece imensamente a todos os Advogados presentes nesta 
sessão na pessoa do seu Tio o Advogado Dr. Paulo Roberto. 
Ordem Do Dia: O Sr. Presidente vereador Gideon Soares solicita 
alteração de pauta para a votação das moções de aplausos de 
sua autoria que constam na pauta de hoje. Em votação a 
solicitação de alteração de pauta. Sendo aprovado por 
Unanimidade. O vereador Enoque Neto solicita alteração de 
pauta para a votação da sua moção de aplausos que consta na 
pauta de hoje. Em votação a alteração de pauta solicitada pelo 
vereador Enoque Neto. Sendo aprovado por Unanimidade. O 
vereador Jorge Carneiro (Sargento Jorge) solicita para ser 
incluído na pauta de hoje uma moção de aplausos de sua autoria 
e que a mesma possa ser votada após a votação das demais 
moções que foram solicitadas através de alteração da pauta. Em 
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votação as solicitações feitas pelo vereador Jorge Carneiro 
(Sargento Jorge). Sendo aprovados por Unanimidade. O Sr. 
Presidente informa que irá fazer a composição da Mesa e após 
fará a votação das moções solicitadas e convida para compor a 
Mesa Diretora os Convidados: Dr. Gedeon Pitaluga Júnior – 
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil  
Seccional Tocantins;  
Dr. Paulo Roberto da Silva – Procurador de Prerrogativas da 
Ordem dos Advogados  
do Brasil Seccional Tocantins;  
Dr. José Pinto Quezado – Presidente da Ordem dos Advogados 
do Brasil Subseção  
de Araguaína e o Dr. Cabral dos Santos Gonçalves – 
Conselheiro Federal que nesta ocasião substitui a  
Dra. Ana Paula de Carvalho (Vice-Presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil  
Subseção de Araguaína).  
O Sr. Presidente convida todos os Advogados presentes nesta 
sessão para comporem a Tribuna de Honra. O vereador 
Terciliano Gomes solicita alteração de pauta para a votação dos 
seus requerimentos, uma vez que alguns Mototaxistas 
representando a classe estão presentes na sessão para 
acompanhar essa votação. Em votação a alteração de pauta 
solicitada pelo vereador Terciliano Gomes. Sendo aprovado por 
Unanimidade.  O vereador Marcos Duarte solicita a retirada da 
pauta da moção Nº423/021 de sua autoria e que a mesma possa 
ser inserida na pauta da próxima sessão. A referida moção é 
retirada de pauta a pedido do autor da mesma. Moções de 
Aplausos de autoria do vereador Gideon da Silva Soares 
(Gideon Soares): Nº439/021 – Ao advogado Victor Gutierres 
Ferreira Milhomem,  
servidor desta Casa, em alusão ao Dia do Advogado e 
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Advogada. Nº440/021 – Ao advogado Lucas Bezerra de Sousa, 
servidor desta Casa, em alusão ao Dia do Advogado e 
Advogada. Nº441/021 – Ao advogado Fernando de Sousa 
Tavares, servidor desta Casa, em alusão ao Dia do Advogado e 
Advogada. Nº442/021 – À advogada Luciane Costa e Silva 
Nascimento, servidora desta Casa, em alusão ao Dia do 
Advogado e Advogada. Nº443/021 – À advogada Suellen 
Battaglia, em alusão ao Dia do  
Advogado e Advogada. Em discussão. Em votação. Aprovados 
por Unanimidade. O Sr. Presidente registra a presença da Sra. 
Denise, esposa do Dr. Paulo Roberto. Moção de Aplausos de 
autoria do vereador Enoque Neto Rocha Souza (Enoque Neto) 
Nº459/021 – À advogada Tatiane Fernandes Santos Fontes, 
servidora desta Casa, em alusão ao Dia do Advogado e 
Advogada. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Moção de Aplausos de autoria do vereador Jorge 
Ferreira Carneiro (Sargento Jorge) Nº460/021 – Aos Advogados 
Cleiton Sousa Matos, Dr. Davi Santos Morais, Dr. Maigson Alves 
Fernandes, Dr. Anderson Mendes de Souza e o Dr. Higor Leite 
Macedo. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano gomes 
Araújo: Nº1818/021 e Nº1819/021. Em discussão. O vereador 
Terciliano Gomes ressalta que é importante que fique bem claro 
que é conhecedor que um requerimento não obriga o Poder 
Público a cumprir o que está sendo solicitado, mas que esse 
requerimento possa ser o ponto de partida para que o Chefe do 
Poder Executivo possa garantir que os Mototaxistas que já estão 
exercendo o trabalho sejam dispensados do processo licitatório 
para renovação da concessão de permissão do referido serviço, 
visto que, diante da Pandemia que estão enfrentando ainda e o 
reflexo da mesma na economia de todo o nosso país, inúmeras 
classes de trabalhadores estão enfrentando muitas dificuldades 
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financeiras. Em votação os requerimentos do vereador 
Terciliano Gomes. Aprovados por Unanimidade. MOMENTO 
SOLENE: Em atendimento aos Requerimentos Nº1739/021, de 
autoria do vereador Gideon da  
Silva Soares (Gideon Soares) e Nº007/021, de autoria do 
vereador Terciliano Gomes  
Araújo.  Assunto: Homenagem aos Advogados e Advogadas 
pelo Dia do Advogado e  
Advogada, comemorado no dia 11 de agosto. Em seguida o Sr. 
Presidente convida o Dr. Victor Gutierres para que possa fazer 
uso da palavra em abertura a esse momento de suma 
importância, ressaltando que o Dr. Victor é o Procurador Jurídico 
da Câmara Municipal, e que lhe honra muito dizer que o mesmo 
é seu amigo e não poderia deixar de convidá-lo para fazer essa 
abertura. Com a palavra o Dr. Victor Gutierres, cumprimenta a 
todos os presentes, cumprimenta a todos os Advogados nas 
pessoas dos Advogados que compõem a Mesa Diretora. 
Ressalta que a presente homenagem é justa, pois é uma classe 
que acima de tudo busca a Justiça no seu mais filosófico sentido 
e que o respeito a essa profissão é o pilar para uma sociedade 
igualitária e que não poderia deixar de ressaltar que só se 
alcança a justiça quando as prerrogativas da profissão são e 
devem ser respeitadas e destaca que a Advocacia é 
intelectualmente elegante, tanto quanto deve ser exercida de 
forma moral e é absolutamente necessário que saiba e acredite 
que a justiça vence. E finaliza rendendo suas homenagens aos 
colegas Advogados aqui aplaudidos e com quem enfatiza que 
tem a honra de dividir os trabalhos desta digna Casa de Leis, 
profissionais de qualidade inigualável, cuja retidão e carisma são 
simbólicos, destacando que tem o orgulho de dizer que aprende 
sempre a cada dia e novamente parabeniza a todos os 
Advogados e Advogadas. O Sr. Presidente abre a palavra aos 
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vereadores. Com a palavra o vereador Terciliano Gomes que faz 
uso da Tribuna para agradecer a todos os Advogados (as) 
presentes e ressalta que esse é um momento ímpar, destacando 
cada um dos Advogados que compõem a Mesa Diretora, 
cumprimenta e parabeniza de forma especial aos servidores 
Advogados da Câmara Municipal e aos vereadores que são 
Advogados e aos que serão futuramente. Com a palavra o 
vereador Enoque Neto, ressalta sobre a sua moção que foi 
apresentada a Dra. Tatiane que é Advogada do seu gabinete e 
não poderia deixar de registrar o quanto o seu trabalho 
engrandeceu o seu gabinete, pois a mesma tem lhe ajudado e 
contribuído muito para a execução dos trabalhos e estende essa 
moção a todos os Advogados desta Casa de Leis. Com a palavra 
o vereador Marcos Duarte parabeniza a Dra. Tatiane e a todos 
os Advogados e Advogadas da Câmara Municipal.  Com a 
palavra o vereador Jorge Carneiro (Sargento Jorge) destaca a 
moção de aplausos de sua autoria parabenizando os Advogados 
da Associação dos Policiais Militares, ressaltando o grande 
trabalho que os mesmos estão realizando. Com a palavra o 
vereador Wilson Carvalho diz que sempre teve o sonho de ser 
advogado e que após muita luta e persistência conseguiu 
realizá-lo e sabe da importância de exercer essa profissão tendo 
muito orgulho de exercê-la e parabeniza a todos pelo Dia do 
Advogado. Com a palavra o vereador Geraldo Silva que faz uso 
da Tribuna parabenizando a todos os Advogados presentes, na 
pessoa do Dr. José Quezado que compõem a Mesa Diretora e 
que essa é uma simples homenagem desta Casa de Leis, mas 
é um reconhecimento pelo grande trabalho que os Advogados 
desempenham. Com a palavra o vereador Mateus Mariano que 
ressalta ser Advogado é uma honra e que lhe honra mais ainda 
participar desse momento, de homenagem a todos os 
Advogados e parabeniza os Advogados que compõem a Mesa 
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Diretora, aos Advogados servidores desta Casa de Leis e aos 
Advogados presentes nesta sessão. Com a palavra o vereador 
Alcivan Rodrigues (Soldado Alcivan) que cumprimenta a todos 
os Advogados (as) na pessoa do Dr. Cabral e parabeniza a todos 
pelo Dia do Advogado. Com a palavra o vereador Robert 
Delmondes diz que não poderia deixar de parabenizar e 
cumprimentar a todos os Advogados e em especial ao Dr. Paulo 
Roberto e ao Dr. Cabral que será sempre o nosso eterno Vice-
prefeito, manifestando a sua admiração por todos os operadores 
do Direito. Com a palavra o vereador Ygor Cortez ressalta que 
nada mais justo que essa homenagem seja realizada por essa 
Casa de Leis e parabeniza a todos os Advogados. O Sr. 
Presidente abre a palavra aos Advogados que compõem a Mesa 
Diretora. Com a palavra o Dr. Cabral que cumprimenta a todos 
os presentes e em nome do Sr. Presidente vereador Gideon 
Soares saúda a todos os vereadores, agradece imensamente 
por essa homenagem a Advocacia Araguainense e 
Tocantinense. Ressalta que a nossa cidade está de parabéns 
pela composição da Câmara Municipal, sendo uma Casa de Leis 
atuante e de muito respeito. Destaca que a OAB Seccional 
Tocantins e a OAB Subseção de Araguaína estão de parabéns 
pelos homens e Advogados que têm à frente e que estão 
mudando e revolucionando a advocacia do nosso Estado e que 
lhe honra muito em pertencer a essa classe, pois a nossa 
Advocacia sempre esteve à frente de todos os fatos históricos 
do nosso Estado e deixa os seus agradecimentos a esta Casa 
de Leis por essa homenagem. Com a palavra o Dr. José 
Quezado que cumprimenta a todos na pessoa do Sr. Presidente 
vereador Gideon Soares e cumprimenta a todos os Advogados 
que compõem a Mesa Diretora e a todos os Advogados e 
Advogadas presentes nesta sessão na pessoa do Presidente Dr. 
Gedeon Pitaluga. Fala sobre a importância e o quanto a 
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profissão do Advogado hoje mais do que nunca é primordial, 
trabalhando em prol de garantir os direitos do cidadão e por isso 
momentos como esse, honra cada vez mais os Advogados de 
exercerem sua profissão, deixa registrado os seus 
agradecimentos a esta Casa de Leis. O Sr. Presidente registra a 
presença do Dr. Renato e que é uma honra ter a presença do 
mesmo nesta Casa de Leis. Com a palavra o Dr. Paulo Roberto, 
que cumprimenta a todos os vereadores que compõem esta 
Casa de Leis e ressalta que muito lhe honra ver a presença de 
todos na realização dessa sessão. Destaca que se hoje é um 
Advogado e veio para Araguaína, isso ele deve ao pai do 
vereador Gideon Soares o seu amigo o Sr. Gentil José Soares, 
que acreditou na sua pessoa e que hoje gostaria muito de poder 
ter a presença do mesmo para ver o seu filho como vereador e 
Presidente desta Casa de Leis e para presenciar esse momento 
tão importante, deixa registrado o seu muito obrigado. Destaca 
que ser Advogado lhe honra muito, e hoje está muito feliz por 
essa homenagem e em ter o Dr. Gedeon Pitaluga frente a OAB 
Seccional Tocantins e que essa homenagem seja estendida a 
todos os Advogados (as) da nossa cidade e do nosso Estado e 
diz que gostaria de registrar um pedido a esta Casa de Leis, para 
que possam encaminhar ao Sr. Prefeito um Projeto de Lei que 
torne infração administrativa, sujeita a PAD (Processo 
Administrativo Disciplinar) o desrespeito as Prerrogativa dos 
Advogados nas Repartições Públicas do Município. O Dr. Paulo 
Roberto relembra sobre a perda do Dr. Miguel Vinicius que 
faleceu recentemente e foi um Advogado que sempre lutou pela 
classe e que essa homenagem também é dele. Para finalizar o 
Dr. Paulo Roberto diz que essa homenagem não é só sua, e que 
gostaria de dividi-la principalmente com a sua esposa, pois é ela 
que sempre está ao seu lado e sempre lhe apoiou 
independentemente da situação e fica extremamente honrado 
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em ter a sua presença hoje nesta Casa de Leis para receber 
essa homenagem juntamente com ele. O Sr. Presidente faz a 
entrega da Moção de Aplausos ao Dr. Paulo Roberto que a 
recebe juntamente com sua esposa. O Sr. Presidente vereador 
Gideon Soares faz a entrega da Moção de Aplausos ao Dr. 
Gedeon Pitaluga e ao Dr. José Quezado. Com a palavra o Dr. 
Gedeon Pitaluga que cumprimenta a todos os vereadores, a 
todos os Advogados (as) que são servidores desta Casa de Leis. 
Cumprimenta a todos os Advogados (as) presentes nesta 
sessão e aos Advogados que são Conselheiros, que compõem 
as Comissões e aos Advogados que compõem a Diretoria da 
OAB Seccional Tocantins e da OAB Subseção de Araguaína. 
Ressalta que ouviu os oradores que o antecederam e ficou 
pensando o que deveria falar, e sabe que há muito para ser dito 
sobre as conquistas que a Advocacia teve ao longo de décadas 
e o quanto já foi conquistado por todos os Advogados e sem 
esquecer o quanto já conquistaram na sua administração frente 
a OAB do Estado do Tocantins, mas sabe que neste momento é 
preciso focar nesta homenagem que está sendo feita a toda a 
classe da Advocacia. Faz um relato dos trabalhos que estão 
realizando e que esse trabalho é uma conquista de toda a classe 
e agradece imensamente a esta Casa de Leis por essa 
homenagem e que a mesma será transmitida a todos os 
Advogados e Advogadas do nosso Estado. Em seguida o Sr. 
Presidente convida o vereador Terciliano Gomes para fazer a 
entrega da moção de pesar de sua autoria pelo falecimento do 
Dr. Miguel Vinicius. A entrega é feita ao Dr. Yuri Mancini, filho do 
Dr. Miguel Vinicius, que agradece a esta Casa de Leis e ao 
vereador Terciliano Gomes autor da moção. O vereador Jorge 
Carneiro (Sargento Jorge) faz a entrega da Moção de Aplausos 
de sua autoria aos seus homenageados. O vereador Enoque 
Neto faz a entrega da Moção de Aplausos de sua autoria a Dra. 
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Tatiane sua homenageada.  O Sr. Presidente ressalta que essa 
Casa de Leis se compromete em levar ao Chefe do Poder 
Executivo a demanda que foi solicitada pelo Dr. Paulo Roberto 
sobre um Projeto de Lei e agradece a todos os Advogados e 
Advogadas que compareceram nesta sessão e que esta Casa 
de Leis se sente muito honrada com a realização dessa 
homenagem. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. 
Projetos para Leitura: 
Projeto de Lei Nº084/021 – Declara de utilidade pública a 
Associação Evangélica  
Cultural e Assistência Social das Assembleias de Deus 
Ministério de Madureira de  
Araguaína. Autor: Marcos Antônio Duarte da Silva. Projeto de Lei 
Nº086/021 – Dispõe sobre a criação do Programa Rua do 
Ciclismo e dá  
outras providências. Autor: Wilson Lucimar Alves Carvalho.  
Projeto de Lei Nº087/021 – Dispõe sobre a criação do Programa 
Wi-Fi Zone Grátis nos  
pontos turísticos e de lazer no município de Araguaína e dá 
outras providências.  
Autor: Luciano Félix Santana Sousa.  
Projeto de Lei Nº088/021 – Altera a redação de dispositivo do 
Anexo Único da Lei  
Municipal nº 2234, de 18 de maio de 2004, e dá outras 
providências. Autor: Terciliano  
Gomes Araújo.  
Projeto de Lei Nº089/021 – Altera, acrescenta e revoga 
dispositivos da Lei Municipal nº 2668, de 09 de março de 2010. 
Autor: Terciliano Gomes Araújo. Foram lidos em Plenário os 
referidos projetos e encaminhados às comissões competentes.  
Projetos para as Comissões:  
Projeto de Lei Nº046/021 de autoria do vereador Wilson Lucimar  
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Alves Carvalho.  
Projeto de Lei Nº079/021 de autoria do vereador Wilson Lucimar 
Alves Carvalho. 
Projeto de Lei Nº080/021 de autoria do vereador Autor: Wilson  
Lucimar Alves Carvalho.  
Projeto de Lei Nº085/021 de autoria do vereador Edimar Leandro 
da Conceição.   
Projeto de Decreto Legislativo Nº004/021 de autoria do vereador 
Luciano Félix Santana Sousa. Os projetos citados serão 
encaminhados as Comissões competentes. O Sr. Presidente 
informa que devido ao adiantar da hora as matérias que não 
foram votadas, serão votadas na próxima sessão.   
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.  
  


