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  Ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos  dezenove 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 faz a leitura 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. Ordem Do Dia: O vereador Marcos Duarte registra 
a presença do seu pai o Sr. Antônio Modesto e o Sr. Presidente 
o convida para a Tribuna de Honra. Projeto de Lei Nº063/021 – 
Dispõe sobre o parcelamento da taxa de guincho e das diárias 
de veículos apreendidos no município de Araguaína e dá outras 
providências. Autor: Edimar Leandro da Conceição. Em 2ª 
discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. O 
vereador Luciano Santana líder do Executivo Municipal nesta 
Casa de Leis, solicita para que possa ser inserido na pauta de 
hoje o Projeto de Lei Complementar Nº020 de autoria do 
Executivo Municipal. O Sr. Presidente coloca em votação a 
solicitação feita pelo vereador Luciano Santana. Sendo 
aprovada por Unanimidade. Projeto de Lei Complementar 
Nº020/021 – Dispõe sobre o Programa de parcelamento 
incentivo – PPI, e adota outras providências. Autor: Executivo 
Municipal. Leitura na íntegra do referido projeto. Leitura dos 



 
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 

Pareceres das Comissões e do Jurídico da Casa. Em 1ª 
discussão. O Sr. Presidente informa que esse projeto é sobre o 
REFIS e que ontem tiveram uma reunião com o Sr. Prefeito e o 
único vereador que não participou foi o vereador Fraudneis 
Fiomare pois o mesmo estava em viagem. O vereador Marcos 
Duarte manifesta seu voto favorável e deixa bem claro que esse 
projeto não é para beneficiar os maus pagadores e sim para 
ajudar as pessoas que não estão tendo condições devido à 
situação que a Pandemia ocasionou. O vereador Luciano 
Santana ressalta que o vereador Marcos Duarte falou bem, pois 
esse projeto é um anseio de toda a nossa população. O vereador 
Alcivan Rodrigues parabeniza o líder do Sr. Prefeito que não 
mediu esforços para intermediar a vinda desse projeto e 
manifesta seu voto favorável, pois é um projeto que irá beneficiar 
a nossa população como um todo. A vereadora Maria José (Zezé 
Cardoso) diz que está muito feliz pela vinda desse projeto, pois 
o mesmo irá ajudar muito o nosso povo. O vereador Flavio 
Gomes (Cabanhas) destaca que ver esse projeto alegra muito o 
seu coração, pois o mesmo irá contribuir e ajudar as pessoas 
que querem quitar suas dívidas. O vereador Jorge Carneiro diz 
que esse projeto irá beneficiar a nossa população na sua grande 
maioria e que as pessoas boas não podem ser penalizadas 
pelos maus pagadores, pois a crise gerada pela pandemia 
atingiu a todos. O vereador Abraão de Araújo manifesta seu voto 
favorável. O vereador Thiago Costa diz que é com muita alegria 
que vota favorável neste projeto e poderá ver a nossa população 
regularizando seus tributos. O vereador Geraldo Silva manifesta 
seu voto favorável, pois muitas pessoas deixaram de pagar seus 
impostos devido à crise que foi gerada pela pandemia e que o 
Sr. Prefeito encaminhou esse projeto atendendo uma solicitação 
desta Casa de Leis. O Sr. Presidente informa que no dia 28 de 
outubro será realizada no Plenário da Câmara Municipal uma 
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Palestra sobre o câncer de mama e todos estão convidados. 
Com a palavra o vereador Wilson Carvalho parabeniza o Sr. 
Prefeito, o Sr. Secretário Israel e todos os vereadores pela 
efetivação desse projeto e tem certeza que esse projeto irá 
beneficiar boa parte dos araguainenses. O vereador Fraudneis 
Fiomare diz que esse projeto está sendo aguardado por todos e 
ressalta que infelizmente não conseguiu ler o projeto todo e nem 
participou da reunião com o Sr. prefeito que discutiram sobre a 
referida matéria, mas votará favorável ao projeto pela sua 
necessidade. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. O 
vereador Luciano Santana líder do Sr. Prefeito solicita ao Sr. 
Presidente que possa realizar uma sessão extraordinária após o 
encerramento dessa sessão para a votação final desse projeto 
do Refis. Requerimentos do vereador Wilson Lucimar Alves 
Carvalho: Nº2281/021, Nº2282/021, Nº2327/021 e Nº2328/021. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Thiago Costa Cunha: Nº2375/021 e 
Nº2376/021. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes 
Araújo: Nº2342/021, Nº2343/021, Nº2345/021, Nº2346/021 e 
Nº2347/021. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Matheus Mariano de 
Sousa: Nº2366/021 e Nº2367/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos da vereadora 
Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso): Nº2288/021, 
Nº2289/021 e Nº2290/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador Marcos 
Antônio Duarte da Silva Nº2381/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento do vereador 
Luciano Félix Santana Sousa Nº2010/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento do vereador 
Jorge Ferreira Carneiro (Sargento Jorge Carneiro) Nº2337/021. 
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Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: 
Nº1734/021, Nº1735/021 e Nº1754/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Geraldo Francisco da Silva: Nº2030/021, Nº2031/021, 
Nº2032/021, Nº2033/021 e Nº2205/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Fraudneis Fiomare Rosa: Nº2357/021, Nº2358/021, 
Nº2359/021. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Flavio Gomes da 
Silva (Flavio Cabanhas): Nº2363/021 e Nº2355/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Enoque Neto Rocha de Souza: 
Nº2305/021, Nº2306/021, Nº2307/021, Nº2308/021 e 
Nº2309/021. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Edimar Leandro da 
Conceição: Nº2321/021, Nº2322/021, Nº2323/021 e 
Nº2324/021. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº2096/021 e Nº297/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moções 
de Aplausos de autoria do vereador Thiago Costa Cunha:  
Nº534/021 – À Sra. Lidiane Dias, Diretora da CEI Lusineide dos 
Santos Nascimento no Setor Monte Sinai, pela alta competência 
de sua gestão. Nº536/021 – À Sra. Vanda Nunes de Oliveira, 
Diretora da Escola Municipal Aurélio Buarque de Holanda, pela 
alta competência de sua gestão. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Moções de Aplausos de autoria do 
vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº541/021 – À empresa 
Refrigeração Ponto Certo pelos seus 35 anos de funcionamento. 
Nº542/021 – À empresa Babylandia pelos seus 29 anos de 
funcionamento. Nº543/021 – À empresa Analisys Laboratório 
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Clínico pelos seus 18 anos de funcionamento. Nº544/021 – À 
empresa Laboratório Prime pelos seus 24 anos de 
funcionamento. Nº545/021 – À empresa Peixaria Sertaneja 
pelos seus 14 anos de funcionamento. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de Aplausos de 
autoria da vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé 
Cardoso) Nº555/021 – Aos Médicos da cidade de Araguaína – 
TO. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. O 
Sr. Presidente suspende a sessão para uma reunião com todos 
os vereadores na sala da Presidência. A sessão é suspensa. 
Reaberto os trabalhos. Tribuna: A vereadora Maria José (Zezé 
Cardoso) Vice-Presidente assume a Presidência da Mesa 
Diretora. O vereador Marcos Duarte ressalta que no dia 14 de 
dezembro de 2020 o Ex-Prefeito Ronaldo Dimas se pronunciou 
sobre a Empresa BRK  dizendo que foi firmado um acordo onde 
a mesma deveria cumprir com a questão da Estação de 
tratamento que se localiza na avenida Marginal Neblina e 
deveria construir 80 Km de calçadas na nossa cidade e nada foi 
feito e informa que foi divulgado nas mídias, que a Agencia 
Tocantinense de Regulação autorizou  um aumento ou seja, o 
Governo do Estado autorizou um aumento nas tarifas de agua e 
esgoto e esse aumento será de 10,26% até 21,84% e ressalta 
que isso é um absurdo, pois a nossa taxa de agua e esgoto já é 
uma das mais caras do nosso país e ainda sofrerá aumento que 
será abusivo e informa que já protocolou na Casa um 
requerimento convocando os representantes da Empresa BRK 
e que fez uma solicitação também ao Sr. Prefeito que se for 
necessário que reincida o contrato com essa empresa e por isso 
manifesta a sua indignação com relação a essa situação do 
aumento. O vereador Alcivan Rodrigues diz que também 
protocolou requerimento cobrando do Executivo Municipal uma 
cópia do contrato da Empresa BRK com o Município de 
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Araguaína, pois é um absurdo o que essa empresa cobra da 
nossa população, ou seja, essa empresa está “roubando” do 
cidadão, que já paga por um valor abusivo e agora estão 
querendo aumentar ainda e que o vereador Marcos Duarte pode 
contar com seu apoio. O vereador Marcos Duarte agradece ao 
vereador Alcivan Rodrigues pelo apoio. O vereador Jorge 
Carneiro (Sargento Jorge) diz que essa empresa fez e vem 
fazendo com a nossa população é algo que precisa acabar, pois 
só estão disfarçando com o nome de BRK, mas essa empresa é 
a Odebrecht que fez inúmeras coisas erradas no nosso país. 
Com a palavra o vereador Geraldo Silva diz que usa a Tribuna 
hoje para manifestar seu repúdio com relação as agressões 
proferidas pelo Deputado Estadual o Sr. Frederico D’avila, que 
proferiu ofensas, agressões e insultos contra o Santo Padre o 
Papa Francisco, a CNBB e ao Exmo. Revmo. Dom Orlando 
Brandes Arcebispo de Aparecida e que protocolou uma Moção 
de Repúdio ao referido Deputado e que a mesma seja 
encaminhada à Assembleia Legislativa. O vereador Marcos 
Duarte manifesta seu apoio ao vereador Geraldo Silva e solicita 
permissão para subscrever nesta moção. O vereador Geraldo 
Silva agradece o apoio e diz que a moção está aberta para os 
vereadores que queiram subscrever. 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.  
  


