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  Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos nove dias do mês de 
novembro 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 informa que será 
realizada uma sessão Solene em atendimento aos 
requerimentos dos vereadores Alcivan Rodrigues e Jorge 
Carneiro e convida o vereador Jorge Carneiro para compor a 
Mesa Diretora e o vereador Alcivan Rodrigues para presidir esta 
sessão e comunica que precisará se ausentar da sessão pois irá 
participar de uma Audiência com o Sr. Prefeito e o Ministério 
Público para tratarem da questão do som automotivo da nossa 
cidade. O vereador Alcivan Rodrigues (Soldado Alcivan) assume 
a Presidência da Mesa Diretora e convida o vereador Geraldo 
Silva para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em 
Eclesiastes, capítulo – 14 e versículos 22 a 27. O secretário em 
exercício vereador Matheus Mariano faz a leitura da ata da 
sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
unanimidade. Correspondências: Oficio Nº042/2021 – Gabinete 
do vereador Marcos Antônio Duarte da Silva – Assunto: 
Ausência na sessão do dia 09 de novembro de 2021. Oficio 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Araguaína – 
IMPAR – Assunto: Resposta ao Oficio Nº1290/2021 de 
22/10/2021 da Câmara Municipal de Araguaína. Oficio 
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Nº211105.160716/PRES/SANEATINS – Assunto: Feirão de 
Negócio de Débitos. Ordem Do Dia: SESSÃO COM CONVIDADOS: 
Em atendimento ao Requerimento Nº199/021 – De Autoria do 
vereador Jorge Ferreira Carneiro (Sargento Jorge), juntamente 
com o vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan). 
ASSUNTO: Comemoração ao aniversário sexagenário do 2º BPM 

– Batalhão Araguaia da Polícia do Estado do Tocantins. O 
vereador Terciliano Gomes faz um requerimento verbal para que 
possam ser inseridas na pauta duas moções de sua autoria. O 
vereador Fraudneis Fiomare pede cópias das correspondências 
que foram lidas nesta sessão. O Sr. Presidente em exercício 
solicita a Secretaria da Casa que providencie as cópias que 
forma requeridas pelo vereador Fraudneis Fiomare. Em seguida 
informa que atenderá a solicitação que foi feita pelo vereador 
Terciliano Gomes. Moção de Aplauso Nº588/021 – Pelo 
centenário de Alonso de Moura, completo no dia 02 de outubro 
de 2021. Em discussão. O vereador Terciliano Gomes 
cumprimenta os familiares do Sr. Alonso de Moura e ressalta que 
esse senhor tem uma vasta bagagem e experiência de vida e 
que essa moção é um reconhecimento a uma pessoa que deu a 
sua contribuição para a nossa cidade e solicita também para que 
a Sra. Aline que é neta do Sr. Alonso possa fazer uso da palavra. 
Com a palavra a Sra. Aline Moura que cumprimenta a todos os 
presentes e diz que está muito feliz em poder comemorar o 
centenário do seu Avô no qual tem muito orgulho e agradece a 
essa Casa de Leis por essa honraria. Com a palavra o vereador 
Ygor Cortez manifesta seu voto favorável e ressalta que tem um 
grande respeito pelo Sr. Alonso. Em votação a Moção 
Nº588/021. Aprovado por Unanimidade. Em seguida o vereador 
Terciliano Gomes faz a entrega da homenagem ao Sr. Alonso. 
Moção de Aplausos ao Sr. José Wellington Alves Bezerra, pela 
promoção a Major e conquista da Reserva Remunerada da 
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Polícia do Tocantins. Em discussão. O vereador Terciliano 
Gomes ressalta que esta moção é de autoria de todos os 
Parlamentares e cumprimenta a filha do Major Wellington a 
jovem Gabrielle e destaca que tem muita amizade pelo Sr. Major 
Wellington. Em votação a Moção Nº588/021. Aprovado por 
Unanimidade. O Major Wellington cumprimenta a todos os 
presentes e destaca que este é um momento ímpar na sua vida, 
pois foram 30 anos dedicados ao nosso Estado, agradecendo a 
Deus, a sua Família e aos amigos e dedica esse momento ao 
Sargento Jandres seu irmão que foi uma inspiração para ele. O 
vereador Terciliano Gomes faz a entrega da homenagem ao 
Major Wellington. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. 
O Presidente em exercício vereador Alcivan Rodrigues faz a 
composição da Mesa Diretora: Coronel Valdeone Dias da Silva 
– Comandante do 2º BPM; Cloves Eduardo Fernandes Carneiro 
(Major Carneiro) – Comandante do 2º Batalhão de Bombeiros 
Militar – BBM; Capitão Leandro, que neste ato representa o 
capitão Sulino – Presidente da ASMIR; 2º Sargento Quirino – 
Presidente da APA e a Delegada da 2ª Regional da Polícia Civil 
– Sra. Ana Maria Barros Varjal. Em seguida é exibido através do 
Data Show, um vídeo relatando a história dos 60 anos do 
Batalhão Araguaia. O Sr. Presidente passa a palavra ao 
vereador Jorge Carneiro que é um dos autores dessa sessão. O 
vereador Jorge Carneiro cumprimenta a todos os presentes e a 
cada convidado que compõe a Mesa Diretora e destaca que 
estão em festa, o 2º BPM está completando 60 anos de criação, 
uma História que se confunde com a História da nossa cidade, 
pois os laços entre a comunidade e a corporação da polícia 
militar sempre foram amistosos, saudável e necessária.  
Ressalta que o 2º BPM o acolheu e onde permaneceu por toda 
a sua carreira policial em quase trinta anos de serviços 
prestados ao povo tocantinense em especial a comunidade 
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araguainense e faz um agradecimento especial ao Batalhão 
Araguaia por ter permitido que essa nossa Terra se 
concretizasse como o verdadeiro lugar de oportunidades para 
todos que aqui depositaram sua fé e esperança por dias 
melhores. Com a palavra o Presidente da APA, Sargento 
Quirino, que cumprimenta a todos os presentes e diz que se 
sente muito honrado de participar desse momento nesta Casa 
de Leis, e destaca que a Polícia Militar faz o que está ao seu 
alcance e que só tem conseguido êxito com a ajuda da nossa 
sociedade, da Polícia Civil, da ASTT e agora também da Guarda 
Municipal. O vereador Flavio Gomes (Cabanhas) manifesta a 
sua admiração pelo vereador Alcivan Rodrigues e que a Polícia 
Militar está muito bem representada nesta Casa de Leis por ele 
e pelo vereador Jorge Carneiro. Parabeniza o Comandante 
Valdeone pelo excelente trabalho que tem realizado frente ao 2º 
BPM. Com a palavra o Capitão Leandro que transmita a todos 
um abraço enorme do Capitão Sulino e diz que é uma grande 
satisfação estar participando dessa sessão e ressalta que a 
Polícia enfrenta grandes problemas, como o pequeno efetivo, 
porem o Comandante Valdeone tem feito um bom trabalho e 
agradece aos vereadores Alcivan Rodrigues e Jorge Carneiro 
por essa homenagem. O vereador Wilson Carvalho ressalta que 
tem muito respeito e admiração pela Polícia Militar do Tocantins. 
O vereador Terciliano Gomes diz que hoje em dia a Polícia 
Militar tem o seu trabalho inibido, sendo até mesmo por muitas 
vezes criminalizada e que a sociedade precisa ter o 
discernimento para apoiar a Polícia nos momentos certos. Com 
a palavra a Delegada Dra. Ana Maria que manifesta a sua alegria 
de participar desse momento representando a segurança 
pública e a Polícia Civil nessa comemoração dos 60 anos do 2º 
BPM e que isso mostra que as forças de segurança andam em 
harmonia. Com a palavra o Comandante dos Bombeiros o Major 
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Carneiro, destacando que a Polícia Militar e os Bombeiros 
Miliares sempre andam juntos e destaca a sua admiração pela 
Polícia Militar. Com a palavra o Comandante do 2º BPM, Coronel 
Valdeone, cumprimenta a todos os presentes e diz que participar 
dessa sessão é de uma importância enorme e destaca que os 
“antigões” possuem uma bela história e que foi construída com 
muitas dificuldades, enfrentando muitos desafios e que são os 
responsáveis pelos 60 anos do 2ºBPM e agradece também aos 
Parlamentares pela forma como sempre se posicionaram 
apoiando a Polícia Militar. Em seguida o vereador Jorge Carneiro 
(Sargento Jorge) assume a Presidência da Mesa Diretora. Com 
a palavra o vereador Alcivan Rodrigues diz que é com muita 
honra e com o coração jubiloso que faz parte da história do 
Segundo Batalhão, pois a Polícia Militar do Tocantins é uma das 
melhores Polícias do nosso Brasil, e que o seu corpo é formado 
por homens e mulheres compromissados com suas missões de 
servir e proteger e gostaria de registrar pra fazer justiça que os 
valorosos Guerreiros da Reserva, são de fato os responsáveis 
pelo reconhecimento nacional da PM do Tocantins e hoje estão 
presentes para comemorar os 60 anos do 2º BPM, onde é 
importante destacar que são 60 anos de compromisso, serviço, 
responsabilidade, profissionalismo e acima de tudo respeito 
pelos cidadãos e cidadãs Tocantinenses e pede a todos um 
caloroso aplauso para todos os Policiais do 2º BPM e muito 
obrigado. Em seguida o vereador Alcivan Rodrigues reassume a 
presidência da Mesa Diretora. O vereador Jorge Carneiro diz 
que a sua fala final de agradecimento será direcionada aos 
“antigões” pois foi graças a eles a luta e o empenho que hoje 
estão comemorando os 60 anos do 2ºBPM. O Sr. Presidente em 
exercício agradece a presença de todos e ressalta que essa 
Casa de Leis se sente muito honrada de realizar esse momento 
histórico. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. O Sr. 
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Presidente vereador Gideon Soares reassume a Presidência da 
Mesa Diretora e informa que dará continuidade a pauta da 
sessão anterior das matérias que não foram votadas. Moções de 
Pesar de autoria do vereador Alcivan Jose Rodrigues (Soldado 
Alcivan): Nº595/021 – A Família da Sra. Osvalda Martins 
Chaves. Nº597/021 – A Família do Sr. Francisco Rodrigues 
Nascimento. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Moção de Aplausos de autoria do vereador 
Edimar Leandro da Conceição Nº596/021 – A Sra. Suellem 
Estefani Oliveira Silva de Souza, pelo excelente trabalho de 
locução durante a campanha de vacinação contra a Covid-19 no 
Prédio da Câmara Municipal. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Moção de Aplausos de autoria do 
vereador Geraldo Francisco da Silva Nº593/021 – Ao 
Reverendíssimo Padre Edson Neves Pároco da Paróquia São 
Paulo Apóstolo em Araguaína – TO, pelo aniversário de 13 anos 
de Ordenação Sacerdotal. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Moções de Aplausos de autoria do 
vereador Gideon da Silva Soares: Nº575/021 – À Academia de 
Letras de Araguaína (ACALANTO), em alusão ao dia mundial da 
poesia, comemorado dia 30 de outubro.  Nº576/021 – Ao 
Conselho Regional de Odontologia, em alusão ao dia do 
Dentista, comemorado no dia 25 de outubro. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Moções de Aplausos de 
autoria do vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº547/021 – À 
empresa Master Metalúrgica pelos seus 06 anos de 
funcionamento. Nº548/021 – À empresa Lojas Rezende pelos 
seus 11 anos de funcionamento. Nº549/021 – À empresa 
Columbia Autopeças pelos seus 31 anos de funcionamento. 
Nº552/021 – A todos profissionais de saúde que colaboraram 
para desmobilização dos leitos de UTI do Hospital de Campanha 
de Araguaína. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
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Unanimidade. Moção de Pesar Nº603/021 de autoria do 
vereador Wilson Lucimar Alves Carvalho – À Família do Sr. Luiz 
Tolentino. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Indicação de autoria do vereador Fraudneis 
Fiomare Rosa Nº150/021. Indicação de autoria do vereador Ygor 
Sousa Cortez Nº151/021. As indicações serão encaminhadas a 
quem de direito. Projeto de Decreto Legislativo Nº031/021 de 
autoria do vereador Terciliano Gomes Araújo – Concede Título 
de Cidadão ao Sr. João Manoel Lira dos Santos e dá outras 
providências. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Tribuna: Com a palavra o vereador Jorge Carneiro 
que ressalta que a sua fala será direcionada para o Sr. 
Governador em exercício o Sr. Vanderlei Barbosa, para que 
possa rever um ato do Ex-Governador Mauro Carlesse, ato esse 
que foi o envio de um Projeto de Lei para a Câmara dos 
Deputados, criando a figura do Soldado de 2ª Classe, e destaca 
que isso é um desastre para a Polícia Militar do Tocantins. Com 
a palavra o vereador Fraudneis Fiomare manifesta a sua tristeza 
pelo falecimento do Ex-Governador do Estado de Goiás o Sr. Iris 
Resende, pois o mesmo foi uma referência política. O vereador 
Flavio Gomes diz que usa a Tribuna hoje para informar a todos 
sobre uma ligação que recebeu de um funcionário do município, 
que trabalha com o transporte escolar e que o mesmo lhe relatou 
as dificuldades que está enfrentando devido ao aumento do 
combustível, pois os valores salariais que são repassados 
continuam os mesmos e por isso pede ao Executivo Municipal e 
a Secretaria responsável por essa questão que possam rever o 
contrato desses trabalhadores que está muito defasado. O Sr. 
Presidente informa que também foi procurado por um motorista 
sobre essa situação e coloca-se a disposição para ajudar no que 
for possível. O vereador Alcivan Rodrigues parabeniza o Sr. 
Prefeito Wagner Rodrigues pela inauguração de três pontes no 
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PA Paraiso e Três Riachos. Com a palavra o vereador Terciliano 
Gomes ressalta que sobre a questão do Transporte Escolar, 
conversou com o Sr. Prefeito Wagner Rodrigues sobre um 
possível Aditivo nos contratos dos que trabalham com o 
Transporte Escolar e o Sr. Prefeito se mostrou sensível e fará o 
que for possível dentro da legalidade. O Sr. Presidente informa 
que participou da Audiência onde foi tratado sobre a questão do 
som automotivo e essa Casa de Leis através do Dr. Victor foi 
fundamental e o próprio Ministério Público elogiou a Câmara 
Municipal e que haverá uma nova Audiência a ser realizada.  
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.  
  


