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  Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos vinte e seis 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, 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 dezesseis. 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 – 90. O secretário vereador Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan) faz a leitura da ata da sessão 
anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
unanimidade. Correspondências: Oficio nº041/021 – Gabinete 
do vereador Marcos Antônio Duarte da Silva – Assunto: 
Justificativa de ausência na sessão do dia 26/10/2021. Convite 
do Senador Irajá Abreu – Assunto: Realização do 5º Futebol 
Solidário de Palmas no dia 20 de novembro de 2021. Ordem Do 
Dia: O vereador Alcivan Rodrigues registra a presença da 
Professora Maria José. Projeto de Lei Nº078/021 – Dispõe sobre 
a sinalização tátil, sonora e visual nos prédios  
com funcionamento de órgãos públicos municipais de Araguaína 
e dá outras  
providências. Autor: Luciano Félix Santana Sousa. Em 2ª 
discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade.   
Projeto de Lei Nº086/021 – Dispõe sobre a criação do Programa 
Rua do Ciclismo e dá  
outras providências. Autor: Wilson Lucimar Alves Carvalho. Em 
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2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. 
Projeto de Lei Nº105/021 – Institui a Semana Municipal de 
Prevenção à Cegueira no  
Município de Araguaína e dá outras providências. Autor: Enoque 
Neto Rocha de  
Souza. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Projeto de Lei Nº106/021 – Institui o Dia Municipal 
de Prevenção, Orientação e Combate  
ao Acidente Vascular Cerebral (AVC) no âmbito do Município de 
Araguaína e dá  
outras providências. Autor: Enoque Neto Rocha de Souza. Em 
2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade.   
Projeto de Lei Nº109/021 – Altera o nome da Praça Noroeste 
para Praça Pe. Almir  
Menezes, no Setor Noroeste, na cidade de Araguaína e dá 
outras providências.  
Autor: Luciano Félix Santana Sousa. Em 2ª discussão. Em 2ª 
votação. Aprovado por Unanimidade. Com uma abstenção do 
vereador Fraudneis Fiomare. Projeto de Lei Nº110/021 – Institui 
o Dia Municipal de Incentivo ao Aleitamento Materno  
no município de Araguaína. Autor: Gideon da Silva Soares. Em 
2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. 
Projeto de Lei Nº111/021 – Institui o Dia Municipal de 
Conscientização e Controle do  
Colesterol no município de Araguaína. Autor: Gideon da Silva 
Soares. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo Nº007/021 – 
Concede Título de Cidadão Araguainense ao Senhor Edison 
José Dutra e dá outras providências. Autor: Terciliano Gomes de 
Araújo. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Projeto de Decreto Legislativo Nº024/021 de autoria da 
vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso) – 
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Concede Título de Cidadã Araguainense a Sra. Patrícia de 
Sampaio Morais. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo Nº025/021 de 
autoria do vereador Luciano Félix Santana Sousa – Concede 
Título de Cidadão Araguainense ao Sr. Madian Valadares Filho. 
Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
SESSÃO COM CONVIDADOS: Em atendimento ao Requerimento 
Nº2105/021 – de autoria do vereador Geraldo Francisco da Silva 
e ao Requerimento N°005/021 – de autoria do vereador 
Terciliano Gomes de Araújo. ASSUNTO: Debater acerca dos 
direitos da pessoa idosa no município de Araguaína. Convidados 
e composição da Mesa Diretora: Professor Luiz Sinésio Silva 
Neto – Coordenador da Universidade da Maturidade – UMA – 
UFT; Dr. Pedro Jainer Passos Clarindo da Silva – Promotor de 
Justiça; Sra. Ana Paula Abadia – Secretaria Municipal de Saúde; 
Sra. Elizangêla Silva de Sousa Moura – Secretaria Municipal de 
Educação; Sra. Maria José Pereira de Sousa – Presidente do 
Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos e a Sra. Maria do 
Amparo Frazão Morais – Representando a Secretaria Municipal 
de Assistência Social, Trabalho e Habitação. O vereador Flavio 
Gomes (Cabanhas) registra a presença do seu pai o Sr. José 
Custódio.  Em seguida o Sr. Presidente convida o vereador 
Terciliano Gomes Araújo para presidir os trabalhos. O Sr. 
Presidente em exercício vereador Terciliano Gomes convida o 
vereador Geraldo Silva para fazer uso da palavra e abrir esse 
momento especial. Com a palavra o vereador Geraldo Silva que 
agradece a todos pela presença e ressalta a luta do vereador 
Terciliano Gomes, em prol da causa dos Idosos, agradece a 
presença de todos os convidados e os membros da UMA e 
espera que através dessa sessão possam conseguir avanços na 
nossa cidade para darem uma qualidade de vida melhor para os 
nossos idosos e que possam conseguir também um avanço com 
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relação as políticas públicas voltadas para os idosos. Em 
seguida o vereador Geraldo Silva assume a Presidência da 
Mesa para que o vereador Terciliano Gomes possa fazer uso da 
palavra. O vereador Terciliano Gomes diz que inicia a sua fala 
registrando a sua admiração pelos “velhos” que é assim que os 
membros da UMA gostam de ser chamados e todos os idosos 
presentes nesta sessão e ressalta que não poderia deixar de 
cumprimenta a Dra. Neila que está acompanhando essa sessão 
através das redes sociais e que é e sempre será a eterna 
coordenadora da UMA, cumprimenta também todos os 
convidados que compõem a Mesa Diretora e todos os membros 
da UMA na pessoa da Sra. Ivete que é uma pessoa 
extremamente alegre e positiva. Ressalta sobre inúmeras 
situações onde não se respeitam os direitos dos idosos e que 
isso muitas vezes ocorrem porque as políticas públicas precisam 
ser feitas de forma inclusiva, pois os idosos não devem ser vistos 
como coitados, são pessoas que merecem respeito e dignidade. 
O vereador Terciliano Gomes reassume a Presidência da Mesa 
Diretora. Com a palavra o Professor Luiz Sinésio cumprimenta a 
todos os presentes e faz uma apresentação através do Data 
Show, que mostra sobre as ações, programas e o trabalho da 
UMA. Ressalta que 14% dos Tocantinenses são idosos e a 
maioria vivem no exterior e que todos precisam ter o direito de 
condições dignas para envelhecerem com segurança e respeito. 
O Professor Luiz Sinésio ressalta a importância dos idosos na 
economia, uma vez que, esse conceito de que os idosos são 
inativos não existe mais, a maioria estão e são ativos, sendo que 
só em Araguaína são cerca de 40.615 idosos e destaca a 
importância da UMA na vida dos idosos. O vereador Geraldo 
Silva assume a Presidência da Mesa Diretora. Com a palavra a 
Secretaria Municipal Ana Paula que cumprimenta a todos os 
presentes e ressalta a importância da 3ª dose da vacina contra 
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a Covid-19 para os Idosos e pede a todos que não deixem de 
vacinarem. Coma palavra a Enfermeira Litza – Coordenadora do 
Ciclo de Vida que é um Programa da Secretaria Municipal de 
Saúde e ressalta sobre as ações e campanhas que a referida 
Secretaria desenvolve em prol dos Idosos. Com a palavra o Dr. 
Pedro Jainer que agradece por essa oportunidade e 
cumprimenta a todo os vereadores na pessoa do Sr. Presidente 
em exercício. Ressalta sobre a importância dessa sessão, pois 
precisa servir de exemplo para que todos tenham orgulho de 
envelhecer e por isso conscientizar da importância de ouvir os 
órgãos, as entidades que atuam em prol dos direitos dos idosos. 
Com a palavra a Sra. Maria José cumprimenta a todos os 
presentes e ressalta que trabalha com os idosos há mais de vinte 
anos e que a nossa cidade possui um grande número de idosos 
são 45mil 635 idosos, ou seja, é preciso que todas as pessoas 
comecem a enxergar os idosos como cidadãos que precisam de 
politicas públicas voltadas para garantir seus direitos e ressalta 
sobre um Projeto que já apresentou ao Ex-Prefeito Ronaldo 
Dimas, “Projeto Araguaína Cuida” e pede o apoio e ajuda de 
todos os vereadores para que possam colocar esse projeto em 
prática. Com a palavra a Sra. Secretaria Elizangela cumprimenta 
a todos os presentes e diz que espera que essa sessão sirva 
para mostrar a todos que é necessário e todos podem 
envelhecer saudáveis e felizes. A palavra é aberta aos 
vereadores. Com a palavra o vereador Wilson Carvalho 
cumprimenta a todos pela presença e ressalta as várias Leis que 
já existem em amparo aos Idosos, ou seja, é preciso que se 
façam cumprir e valer essas Leis e que isso comece dentro das 
famílias. Com a palavra o vereador Jorge Carneiro (Sargento 
Jorge) diz que se sente muito satisfeito em poder participar 
dessa sessão e que não poderia deixar de agradecer ao Sra. 
Maria José que foi sua professora. Com a palavra o vereador 
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Gideon Soares destaca que essa sessão mostra uma lição de 
vida e o quanto é preciso valorizar, cuidar e amar os idosos. 
Ressalta que a nossa cidade merece sim esse projeto que foi 
apresentado e tem certeza que na votação do orçamento os 
vereadores farão o que for possível para inserirem emendas que 
busquem investimentos em prol de ações voltadas para os 
idosos. O vereador Ygor Cortez ressalta que está estudando 
uma alteração para que as emendas parlamentares possam ser 
destinadas as entidades público e privadas, e com isso poderão 
destinar recursos para as entidades que cuidam dos idosos e 
parabeniza a todos que estão envolvidos com os cuidados e com 
ações em prol dos idosos. O vereador Fraudneis Fiomare fala a 
Sra. Maria José que o projeto apresentado tem que vir para essa 
Casa de Leis com a autoria do Executivo Municipal e tem certeza 
que o mesmo será aprovado e coloca-se a disposição para 
ajudar no que for preciso. Com a palavra a Sra. Ivete que é 
membro da UMA e agradece imensamente por essa 
oportunidade pois a UMA reforçou ainda mais a sua vontade de 
viver e agradece essa Casa de Leis por estarem apoiando a 
UMA. O vereador Terciliano Gomes reassume a presidência da 
Mesa Diretora e agradece imensamente a esta Casa de Leis por 
sempre estar abraçando essa causa do envelhecer e destaca 
estar muito feliz por poder dividir com o vereador Geraldo Silva 
a condução desse momento. A sessão é suspensa. Reaberto os 
trabalhos. O Sr. Presidente vereador Gideon Soares reassume 
a Presidência da Mesa Diretora.  O vereador Fraudneis Fiomare 
solicita a prorrogação da sessão por até duas horas. Em votação 
a prorrogação da sessão. Sendo aprovada por Unanimidade. 
Projeto de Lei Complementar Nº021/021 – Dispõe sobre a 
gestão democrática do ensino público municipal de Araguaína e 
dá outras providências. É feito a leitura do referido projeto. O 
vereador Abraão de Araújo pede questão de ordem no Artigo 
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122 do Regimento Interno e faz um requerimento verbal 
solicitando a dispensa da leitura do Projeto de Lei Complementar 
Nº021/021. O Sr. Presidente coloca em votação a solicitação 
feita pelo vereador Abraão de Araújo. Sendo aprovado por 
Unanimidade. Sendo aprovada a dispensa da leitura na íntegra 
do Projeto de Lei Complementar Nº021/021. O vereador Luciano 
Santana, Presidente da Comissão de Educação e Cultura pede 
a retirada do Parecer da mesma a Emenda Modificativa 
Nº001/021.  Leitura dos Pareceres da Comissão e do Jurídico da 
Casa. Emenda Modificativa Nº001/021 do vereador Fraudneis 
Fiomare ao Projeto de Lei Complementar Nº021/021 com o 
Parecer Favorável da Comissão de Justiça e Redação. Em 
discussão a Emenda Modificativa Nº001/021. Em votação a 
Emenda Modificativa Nº001/021. Aprovado por Unanimidade. O 
vereador Fraudneis Fiomare solicita a retirada da Emenda 
Modificativa Nº002/021 de sua autoria. O Sr. Presidente retira a 
referida emenda a pedido do autor da mesma.  Em 1ª discussão 
o Projeto de Lei Complementar Nº021/021. Em 1ª votação o 
Projeto de Lei Complementar Nº021/021. Aprovado por 
Unanimidade. O vereador Luciano Santana solicita ao Sr. 
Presidente que possa convocar uma sessão extraordinária sem 
remuneração para a votação final desse projeto. O Sr. 
Presidente informa que atenderá a referida solicitação. Tribuna: 
O vereador Geraldo Silva informa que o Executivo Municipal já 
formou a Comissão que irá acompanhar o processo da 
construção do novo Cemitério Público da nossa cidade. 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.  
 
 


