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  Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos sete dias do mês de 
outubro 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 Ygor Cortez para fazer a leitura da 
Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo – 150. O secretário 
vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) faz a leitura 
da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado 
por unanimidade. Correspondências: Ordem Do Dia: Projetos 
para Leitura: Projeto de Lei Complementar Nº018/021 – Dispõe 
sobre a isenção do Imposto Sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana (IPTU) para pessoas com câncer no âmbito do 
município de Araguaína. Autor: Edimar Leandro da Conceição. 
Projeto de Lei Nº123/021 – Dispõe sobre procedimentos para 
realização da Prova de Vida de aposentados e pensionistas por 
instituições bancárias no âmbito do Município de Araguaína e dá 
outras providências. Autor: Alcivan José Rodrigues. Projeto de 
Lei Nº124/021 – Institui a Semana Municipal de Educação no 
Trânsito no âmbito do Município de Araguaína e dá outras 
providências. Autor: Thiago Costa Cunha. Projeto de Lei 
Nº125/021 – Institui o Programa de Incentivo à Doação de 
Sangue pelos Servidores Municipais. Autor: Matheus Mariano de 
Sousa. Projeto de Lei Nº126/021 – Institui, no âmbito do 
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município de Araguaína, a gratuidade no transporte público nos 
dias de provas do Enem e de vestibulares de instituições 
públicas. Autor: Matheus Mariano de Sousa. Projetos para 
Comissões: Projeto de Lei Nº086/021 Autor: Wilson Lucimar 
Alves Carvalho. Projeto de Lei Nº100/021 Autor: Wilson Lucimar 
Alves Carvalho. Projeto de Lei Nº106/021 Autor: Enoque Neto 
Rocha de Souza. Os referidos projetos serão encaminhados as 
comissões competentes. O vereador Terciliano Gomes solicita 
alteração de pauta para a votação das suas proposituras e 
solicita também permissão para se ausentar da sessão após a 
referida votação. Em votação as solicitações feitas pelo vereador 
Terciliano Gomes. Sendo aprovado por unanimidade. O 
vereador Terciliano Gomes pede a retirada da pauta das 
proposituras Nº2149 e Nº2150. O Sr. Presidente retira da pauta 
as referidas proposituras a pedido do autor das mesmas. 
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo:  
Nº2146/021, Nº2147/021 e Nº2148/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador Terciliano 
Gomes registra as presenças do Sr. Deusivan – Presidente dos 
Mototaxistas e do seu amigo o Sr. Jaime. Moções de Aplausos 
de autoria do vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº525/021 – À 
empresa São José Materiais para Construção pelos seus 37 
anos de funcionamento. Nº526/021 – À empresa Pontapé 
Calçados pelos seus 16 anos de funcionamento. Nº527/021 – À 
empresa Alves Auto Center pelos seus 12 anos de 
funcionamento. Nº528/021 – À empresa GRAFISA – Gráfica 
Santo Antônio pelos seus 48 anos de funcionamento. Nº529/021 
– À empresa Revemar Motocenter pelos seus 21 anos de 
funcionamento. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. O vereador Terciliano Gomes informa que o 
vereador Ygor Sousa Cortez foi eleito para assumir a Frente 
Parlamentar da UVET em Defesa Das Famílias e faz a entrega 
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da portaria da UVET que nomeia o vereador Ygor Cortez. Em 
seguida o vereador Ygor Cortez agradece pela nomeação e que 
é uma honra muito grande.  Projetos para 1ª votação: Projeto de 
Lei Nº046/021 – Dispõe sobre a divulgação da fila de espera, por 
meio do site oficial do Município, de pacientes que aguardam 
pelos serviços de saúde, no âmbito do Município de Araguaína, 
e dá outras providências. Autor: Wilson Lucimar Alves Carvalho. 
É feito a leitura na íntegra do referido projeto. Leitura dos 
pareceres das Comissões e do Jurídico da Casa. Em 1ª 
discussão. O vereador Wilson Carvalho diz que apresenta esse 
projeto para que sejam cumpridos os artigos da Constituição que 
garantem a publicidade dos atos e também garantir os direitos 
dos cidadãos e que esse projeto não feri nenhuma Lei. O 
vereador Marcos Duarte parabeniza o autor, mas gostaria de 
saber se o nome do paciente será exposto, pois isso acarretará 
na exposição dos mesmos. O vereador Wilson Carvalho diz que 
essa divulgação pode ser feita pelo número do cpf ou número do 
cartão SUS e que essa divulgação será para ajudar os pacientes 
que passam meses e até mesmo anos numa fila esperando por 
uma cirurgia. O vereador Fraudneis Fiomare diz que é um 
projeto muito importante e que no seu ponto de vista o número 
do cartão SUS será melhor opção e a divulgação ajudará o 
paciente para que o mesmo possa saber se a fila que está é de 
responsabilidade do Estado ou do Município. O vereador 
Luciano Santana ressalta que o Município Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nº083/021 – Dispõe 
sobre a obrigatoriedade de exibição de vídeo com temática 
antidrogas nas aberturas de eventos no município de Araguaína 
e dá outras providências. Autor: Luciano Félix Santana Sousa. É 
feito a leitura na íntegra do referido projeto. Leitura dos 
Pareceres das Comissões e do Jurídico da Casa. Em 1ª 
discussão. O vereador Marcos Duarte ressalta que é preciso 
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atentar pois estarão impondo uma obrigação para todos os 
estabelecimentos, quer seja eventos grandes e também para as 
apresentações que são feitas apenas com “Voz e Violão”. O 
vereador Luciano Santana diz que irá retirar o seu projeto e fará 
as adequações e correções necessárias. O Sr. presidente retira 
da pauta o Projeto de Lei Nº083/021 a pedido do autor do 
mesmo. Projeto de Lei Nº095/021 – Institui a Campanha 
Permanente de Orientação, Prevenção e Conscientização da 
Depressão, Transtorno de Ansiedade e Síndrome do Pânico no 
Município de Araguaína. Autor: Geraldo Francisco da Silva. É 
feito a leitura na íntegra do referido projeto. Leitura dos 
pareceres das Comissões e do Jurídico da Casa. Em 1ª 
discussão. O vereador Geraldo Silva ressalta a importância do 
seu projeto e que essa conscientização através de políticas 
públicas, será uma grande ajuda para a nossa população que 
enfrenta esse problema. A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) 
parabeniza o autor pela iniciativa do projeto. Em 1ª votação. 
Aprovado por Unanimidade.  Projeto de Lei Nº098/021 – Institui 
a Semana Municipal de Saúde Bucal em Creches e Escolas da 
Rede Municipal de Ensino do Município de Araguaína. Autor: 
Geraldo Francisco da Silva. É feito a leitura na íntegra do referido 
projeto. Leitura dos pareceres das Comissões e do Jurídico da 
Casa. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. O vereador Alcivan Rodrigues (Soldado Alcivan) 
assume a Presidência da Mesa Diretora. Projeto de Lei 
Nº107/021 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
estabelecimentos hospitalares do Município de Araguaína a 
darem publicidade ao art. 1º da Resolução Normativa nº 44/2003 
da Agência Nacional de Saúde – ANS e dá outras providências. 
Autor: Enoque Neto Rocha de Souza. É feito a leitura na íntegra 
do referido projeto. Leitura dos pareceres das Comissões e do 
Jurídico da Casa. Em 1ª discussão. O vereador Enoque Neto diz 
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que apresenta esse projeto para que essa prática que é proibida 
por Lei Federal seja cumprida, pois há locais na nossa cidade 
que ainda realizam essa pratica do “cheque calção”. A vereadora 
Maria José (Zezé Cardoso) diz que agora ao invés do cheque 
calção estão solicitando transferência bancária ou até mesmo o 
PIX. O vereador Enoque Neto diz que isso não pode ser aceito 
e através desse projeto estão regulamentando essa situação. 
Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. Para Votação: 
Projeto de Decreto Legislativo Nº008/021 – Concede Título de 
Cidadão Araguainense ao Senhor William Barbosa Monteiro da 
Costa e dá outras providências. Autor: Matheus Mariano de 
Sousa. É feito a leitura na íntegra do referido projeto. Em 
discussão. O vereador Marcos Duarte diz que apesar do Sr. 
William Monteiro não concordar com questões ideológicas isso 
não tem relação com o lado profissional, pois o mesmo sequer o 
cumprimenta, mas irá sim votar favorável nesse Título de 
Cidadão.  O vereador Flavio Gomes (Flavio Cabanhas) diz que 
votará favorável, mas falar de cultura na nossa cidade é até uma 
piada, pois não se vê nada sendo feito pela cultura nesses 
últimos oito anos. O vereador Fraudeis Fiomare manifesta seu 
voto favorável e informa que é importante que todos saibam que 
nesses últimos oito anos o Sr. William não esteve à frente da 
cultura do nosso município. Em votação o Projeto de Decreto 
Legislativo Nº008/021. Aprovado por Unanimidade. Projeto de 
Decreto Legislativo Nº009/021 – Concede Título de Cidadão 
Araguainense ao Senhor Eurysthenes Oliveira de Sousa dá 
outras providências. Autor: Matheus Mariano de Sousa. É feito a 
leitura na íntegra do referido projeto. Em discussão. Com a 
palavra o vereador Matheus Mariano ressalta que o Sr. 
Eurysthenes é proprietário de uma Página na Internet intitulada 
“Você Sabia” que é da nossa cidade e destaca que a mesma tem 
muitos seguidores. Em votação o Projeto de Decreto Legislativo 
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Nº009/021. Aprovado por Unanimidade. O vereador Luciano 
Santana solicita a Mesa Diretora que possa retornar com o seu 
Projeto de Lei Nº083/021 para que o mesmo possa ser votado. 
O Sr. Presidente em exercício vereador Alcivan Rodrigues 
solicita a Secretaria da Casa que retorne com a referida matéria 
solicitada. Projeto de Lei Nº083/021 – Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de exibição de vídeo com temática antidrogas 
nas aberturas de eventos no município de Araguaína e dá outras 
providências. Autor: Luciano Félix Santana Sousa. Em 1ª 
discussão. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. O 
vereador Ygor Cortez pede a retirada da pauta das proposituras 
de sua autoria de Nº2228/021, Nº2246/021 e Nº2220/021. Os 
requerimentos são retirados a pedido do autor dos mesmos.  
Requerimentos do vereador Ygor Sousa Cortez: Nº2219/02, 
Nº2225/021, Nº2226/021 e Nº2227/021, Nº2246/021, 
Nº2247/021 e Nº2248/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Wilson Lucimar Alves Carvalho: Nº2240/021, Nº2241/021, 
Nº2242/021, Nº2267/021 e Nº2268/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do 
vereador Thiago Costa Cunha Nº2266/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Matheus Mariano de Sousa: Nº2273/021 e 
Nº2274/021. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade.  Requerimento da vereadora Maria José Cardos 
Santos (Zezé Cardoso) Nº2283/021. Em discussão. A vereadora 
Maria José (Zezé Cardoso) pede a retirada da referida matéria 
pois houve um erro de digitação e fará a solicitação verbalmente 
ao Sr. Presidente. O Sr. Presidente em exercício retira da pauta 
a referida propositura a pedido da autora da mesma. 
Requerimentos do vereador Marcos Duarte da Silva:  
Nº2243/021 e Nº2244/021. Em discussão. Em votação. 
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Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Luciano Félix Santana Sousa: Nº2009/021 e Nº2013/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Jorge Ferreira Carneiro (Sargento 
Jorge): Nº2252/021 e Nº2253/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Gideon da Silva Soares: Nº1727/021, Nº1729/021, Nº1730/021, 
Nº1731/021 e Nº2104/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Geraldo Francisco da Silva: Nº1868/021, Nº1881/021, 
Nº1958/021, Nº1996/021 e Nº1997/021. Em discussão. O 
vereador Geraldo Silva fala sobre a importância das suas 
proposituras e destaca o quanto o atendimento das mesmas se 
faz necessário para a nossa população. O vereador Fraudneis 
Fiomare diz até hoje esse PCCR não foi feito e a atual 
administração disse que daria continuidade a gestão passada e 
nada foi feito e fala aos servidores municipais do Quadro Gerald 
da Prefeitura que se mobilizem e busquem esse direito. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Fraudneis Fiomare Rosa: Nº2275/021 e Nº2276/021. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Enoque Neto Rocha de Souza 
Nº2236/021. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Edimar Leandro da 
Conceição: Nº2260/021, Nº2261/021, Nº2262/021 e 
Nº2263/021. Requerimentos do vereador Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan):  Nº1990/021 e Nº1991/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Abrão de Araújo Pinto: Nº2224/021, 
Nº2272/021 e Nº2233/021. Em discussão. O vereador Abraão 
de Araújo ressalta a propositura de Nº2224/021 e espera que a 
mesma possa ser atendida. Em votação. Aprovados por 
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Unanimidade. Moções de Aplausos de autoria do vereador 
Matheus Mariano de Sousa: Nº523/021 – À Enfermeira 
Ludymylla Barbosa de Sousa pela atuação à frente da UBS Dr. 
Dantas no Setor Costa Esmeralda. Nº524/021 – À Enfermeira 
Camila Guimarães Vieira Borges pela atuação à frente da UBS 
Maria Dos Reis Rodrigues no Setor Barros. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Tribuna: Com a palavra a 
vereadora Maria José (Zezé Cardoso) diz que gostaria de fazer 
a solicitação referente a troca das lâmpadas na entrada do 
prédio da Câmara Municipal, por lâmpadas na cor rosa 
simbolizando a campanha “Outubro Rosa”. O vereador Geraldo 
Silva diz que mais uma vez usa a Tribuna para cobrar a 
Presidência da Câmara Municipal sobre a formação da 
Comissão Mista para acompanhar a situação da construção do 
novo Cemitério Público da nossa cidade e deixa registrado a sua 
indignação com relação ao que está acontecendo pela falta de 
vagas para sepultamento no Cemitério Público São Lazaro. O 
vereador Gideon Soares, Presidente da Casa, diz que o 
Secretário Municipal Sr. José da Guia lhe telefonou pedindo a 
indicação de três vereadores para compor essa Comissão, pois 
a mesma já está sendo formada e diz que a Câmara Municipal 
irá enviar os nomes e desde já comunica ao vereador Geraldo 
Silva que o mesmo fará parte dessa comissão. O vereador 
Geraldo Silva diz que fica feliz em compor a comissão, contudo 
informa que essa comissão tem que ser formada por essa Casa 
de Leis, conforme foi acordado na sessão que debateram a 
problemática do cemitério público.  Com a palavra o vereador 
Flavio Gomes fala sobre a importância e a necessidade do 
Executivo Municipal encaminhar o REFIS para essa Casa de 
Leis para que os juros e multas possam ser retiradas para ajudar 
a nossa população diante dessa situação de crise que estão 
enfrentando que foi provocada pela Pandemia da Covid-19. 
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Ressalta também que o Governador Mauro Carlesse vai adotar 
o Refis assinando a medida provisória e que dará também um 
incentivo aos profissionais da Saúde para que possa ser 
agilizado as cirurgias eletivas através do programa “Opera 
Tocantins” e isso será feito hoje. O vereador Jorge Carneiro 
(Sargento Jorge) diz que o Sr. Prefeito Wagner já se manifestou 
ser contra o Refis, na explicação do mesmo, o Refis beneficia 
muito mais os maus pagadores, o vereador Sargento Jorge diz 
que é preciso analisar que tem muitas pessoas boas que não 
conseguiram pagar seus impostos devido a situação de crise 
provocada pela Pandemia da Covid-19 e estas precisam do 
apoio do Poder Público. O vereador Abraão de Araújo 
parabeniza o vereador Flavio Gomes pela cobrança do Refis. O 
vereador Flavio Gomes (Flavio Cabanhas) diz que as cidades de 
Gurupi e Palmas já aderiram ao Refis e só está faltando 
Araguaína seguir o exemplo das mesmas. O vereador Luciano 
Santana diz que no início de mandato fez essa solicitação 
referente ao Refis, mas que solicitou novamente ao Sr. Prefeito 
que possa ser feito o estudo para aderirem ao Refis. Com 
relação a solicitação dos vereadores para comporem a comissão 
que foi feita pelo Secretário José da Guia, entende que é para 
que os vereadores possam acompanhar todo o processo do 
novo Cemitério Público. O vereador Geraldo Silva diz que não 
tem nada contra a participação da Prefeitura, o que pensa é que 
a formação dessa Comissão tem que ser de iniciativa da Câmara 
Municipal. O vereador Enoque Neto fala da sua felicidade pela 
fusão dos dois partidos PSL e DEM que agora passa a ser o 
partido União do Brasil. Nada mais havendo a tratar o Sr. 
Presidente em exercício vereador Alcivan Rodrigues 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.  


