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  Ata da 8ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos quinze dias do mês de 
dezembro 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 Fraudneis Fiomare para fazer a 
leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em Provérbios – 
Capítulo – 14, Versículo 01 a 04. 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: Projetos para 2ª votação: Projeto 
de Lei Nº154/021 – Dispõe sobre o Plano Plurianual do 
Município de Araguaína, Estado do Tocantins para o Período de 
2022 a 2025 – PPA. Autor: Executivo Municipal. Emenda 
Impositiva Nº001/021 de autoria do vereador Terciliano Gomes 
Araújo. Em discussão a Emenda Impositiva Nº001/021. O Sr. 
Presidente informa que essa emenda é a mesma que o vereador 
apresentou na LOA, mas que o Artigo 153 do Regimento Interno 
já garante a apresentação das emendas somente na LOA. Com 
a palavra o vereador Terciliano Gomes diz que apresenta essa 
emenda por orientação do próprio Contador da Prefeitura o Sr. 
Alberany e por uma questão de garantia e segurança jurídica. O 
vereador Alcivan Rodrigues diz que respeita o posicionamento 
do autor da referida emenda, mas não há necessidade de 
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apresentar a mesma, pois sob orientação do Jurídico da Casa 
irá votar contrário, pois a garantia de que o Executivo Municipal 
irá atender as emendas as mesmas devem ser apresentadas na 
LOA. O vereador Terciliano Gomes diz que se não há prejuízo 
em aprovar essa emenda porque então não aprovar e por isso 
prefere pecar por excesso de zelo. O vereador Alcivan 
Rodrigues ressalta que o Contador disse que tanto faz 
apresentar ou não, contudo o Jurídico da Casa orientou que não 
há necessidade, pois, a garantia são as emendas na LOA e que 
não está votando contrário na emenda da LOA e sim nessa 
emenda do PPA que não tem necessidade de ser apresentada. 
Em votação a Emenda Impositiva Nº001/021. Sendo rejeitada 
por maioria. Com onze votos contrários a Emenda e   dois   votos 
favoráveis a Emenda. Com duas abstenções dos vereadores 
Thiago Costa e Ygor Cortez. Em 2ª discussão o Projeto de Lei 
Nº154/021. Em 2ª votação o Projeto de Lei Nº154/021. Aprovado 
por Unanimidade. Projeto de Lei Nº155/021 – Dispõe sobre as 
Diretrizes Orçamentárias do Município de Araguaína, Estado do 
Tocantins, para o exercício financeiro de 2022 – LDO. Autor: 
Executivo Municipal. Emenda Impositiva Nº001/021 do vereador 
Terciliano Gomes Araújo. Em votação a Emenda Impositiva 
Nº001/021. Sendo rejeitada por maioria. Com votos onze 
contrários a emenda e três votos favoráveis a emenda. 2ª 
discussão o Projeto de Lei Nº155/021. Em 2ª votação o Projeto 
de Lei Nº155/021. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei 
Nº156/021 – Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de 
Araguaína, Estado do Tocantins, estabelecendo o Programa de 
Trabalho para o período de 2022 e dá outras providências – 
LOA. Autor: Executivo Municipal. Emendas Impositivas de 
autoria do vereador Ygor Sousa Cortez: Em discussão a de 
Nº053/021. Em a de Nº053/021. Aprovado por Unanimidade. Em 
discussão a de Nº054/021. Em votação a de Nº054/021. 
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Aprovado por Unanimidade. Em discussão a de Nº055/021. Em 
votação a de Nº055/021. Aprovado por Unanimidade. Em 
discussão a de Nº056/021. Em votação a de Nº056/021. 
Aprovado por Unanimidade. Em discussão a de Nº057/021. Em 
votação a de Nº057/021. Aprovado por Unanimidade. Em 
discussão a de Nº058/021. Em votação a de Nº058/021. 
Aprovado por Unanimidade. Em 2ª discussão o Projeto de Lei 
Nº156/021. Em 2ª votação o Projeto de Lei Nº156/021. Aprovado 
por Unanimidade. O vereador Ygor Cortez agradece a cada 
vereador pela compreensão na apresentação de suas emendas. 
Tribuna: Com a palavra o vereador Alcivan Rodrigues agradece 
aos funcionários da Secretaria, do Jurídico todos os funcionários 
da Casa e agradece também a sua assessoria e a todos os 
vereadores e deseja um feliz natal e um ano novo de muita paz. 
O vereador Luciano Santana agradece a todos os vereadores 
pela ajuda e compreensão após ter assumido a liderança do Sr. 
Prefeito nesta Casa de Leis e agradece também aos 
funcionários da Câmara Municipal e em especial ao seu 
assessor o Sr. Guilherme. Com a palavra o vereador Edimar 
Leandro parabeniza o Sr. Presidente pela condução dos 
trabalhos nesta Casa de Leis e agradece a todos os servidores 
da Casa de Leis. Com a palavra o vereador Ygor Cortez ressalta 
que não poderia deixar de agradecer a equipe da Casa nas 
pessoas do Dr. Victor, Dra. Luciane e do Sr. Fernando e em 
especial agradece a sua assessoria pelo apoio e compreensão 
com ele. Com a palavra o vereador Fraudneis Fiomare diz que 
recebeu reclamações dos trabalhadores do Shopping Popular 
que estão reclamando sobre a falta de ornamentação natalina 
na Praça das Nações (Praça São Luiz Orione) e que entrou em 
contato com o Secretário municipal responsável e o mesmo 
garantiu que a ornamentação será feita e ontem mesmo os 
funcionários da prefeitura estavam presentes na Praça das 
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Nações para fazerem o trabalho e desde já deixa o seu 
agradecimento. Destaca que não poderia deixar de agradecer 
aos funcionários da Casa de uma forma geral e em especial 
agradece a toda sua assessoria, pois depende totalmente de 
toda a sus equipe para exercer o seu trabalho. Com a palavra o 
vereador Geraldo Silva diz que gostaria de ressaltar uma 
situação preocupante que é as obras das calçadas da Avenida 
Castelo Branco, pois da forma como está sendo feito os 
pedestres não conseguiram transitar nas calçadas da referida 
avenida e está repassando para todos os vereadores para que 
juntos consigam resolver essa situação antes que as obras 
sejam finalizadas. Ressalta que gostaria de agradecer aos 
vereadores e a todos os servidores da Câmara Municipal e a 
toda a sua assessoria. A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) 
assume a Presidência da Mesa Diretora. Com a palavra o 
vereador Gideon Soares ressalta que passaram um ano 
dialogando com o Executivo Municipal, com Entidades, Órgãos 
e com a população de uma forma geral, ou seja, a Câmara 
Municipal cumpriu com seu papel, com o seu dever de fiscalizar 
e trabalhar em prol da nossa população. Agradece a cada 
vereador nominalmente pelo apoio e pela ajuda na condução 
dos trabalhos desta Casa de Leis. Destaca que gostaria de 
agradecer a toda a equipe da Câmara Municipal e que é muito 
grato a todos que lhe ajudaram e apoiaram no seu trabalho 
frente a essa Casa de Leis e que o mais importante e que todos 
se respeitem e muito obrigada a todos. Em seguida o Sr. 
Presidente vereador Gideon Soares reassume a Presidência da 
Mesa Diretora. Com a palavra o vereador Jorge Carneiro diz que 
gostaria de agradecer a todos pela confiança que depositaram 
na sua pessoa e que neste ano conseguiu honrar seus votos e 
continuará honrando por mais esses três anos e agradece a sua 
família pelo apoio que sempre lhe deram. Com a palavra o 
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vereador Marcus Duarte diz que primeiramente agradece a Deus 
por estar nesta Casa de Leis e a todos que lhe confiaram esse 
mandato e agradece a todos os vereadores pela colaboração 
nos seus trabalhos neste Parlamento, e que continuará 
mantendo seu posicionamento e seus conceitos e valores 
cristãos e não mudará para agradar ninguém e continuará 
trabalhando pela nossa população. Com a palavra o vereador 
Terciliano Gomes diz que de igual forma gostaria de agradecer 
a todos os vereadores por esse ano de trabalho e em especial a 
todos os servidores e colaboradores da Câmara Municipal 
desejando a todos um Natal e próspero Ano Novo. Com a 
palavra o vereador Edimar Leandro cumprimenta todos os 
vereadores e a todos os servidores e aos assessores dos 
vereadores, diz que não encontra palavras para descrever a sua 
alegria em poder estar trabalhando mais um ano nesta Casa de 
Leis e destaca que continuará na sua luta para conseguirem um 
novo Cemitério Público para o nosso município, mesmo 
percebendo que a nossa cidade evoluiu e melhorou muito e 
parabeniza o Sr. Prefeito Wagner pelo seu primeiro ano de 
trabalho. Com a palavra a vereadora Maria José (Zezé Cardoso) 
diz que não poderia deixar de agradecer a Deus por mais esse 
ano de vida e trabalho e agradece a toda a equipe da Câmara 
Municipal em nome da Servidora Christianne e agradece ao Sr. 
Presidente vereador Gideon Soares pela condução dos 
trabalhos frente a esta Casa de Leis e cumprimenta ao Sr. 
Jarbas que é seu suplente de vereador e que em breve estará 
assumindo, pois manterá o seu compromisso com o mesmo. O 
Sr. Presidente convoca para amanhã dia 16/12/2021 uma 
Sessão Extraordinária sem remuneração. 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.  


