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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 Novembro de dois mil e dezoito, às 
quatorze horas sob a presidência do vereador Jose Ferreira Barros Filho, 
compareceram os seguintes vereadores: Aldair da Costa Sousa, Delaite Rocha da 
Silva, Divino Junior do Nascimento, Edimar Leandro da Conceição, Enoque Neto 
Rocha de Souza, Geraldo Francisco da Silva, Gilmar Oliveira Costa, Joaquim Quinta 
Neto Barbosa, Manoel Messias Moreira de Brito, Terciliano Gomes Araújo e Wagner 
Enoque de Souza. Todos em número de doze. Havendo número legal o Sr. 
Presidente declara aberta esta sessão e convida o vereador Divino Bethânia Júnior 
para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo – 48.  O secretario 
faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
unanimidade. Correspondências: Oficio Nº074/2018 gabinete do vereador Carlos da 
Silva Leite – Assunto: Justificativa de ausência na sessão do dia 26 de Novembro de 
2018. Oficio Nº021/2018 gabinete do vereador Gideon da Silva Soares – Assunto: 
Justificativa de ausência nas sessões dos dias 26 e 27/11/2018. Oficio Nº018/2018 
gabinete do vereador Israel Gomes da Silva – Assunto: Justificativa de ausência do 
vereador nas sessões dos dias 26 e 27 de Novembro de 2018. Oficio Interno 
Nº53/2018 gabinete da vereadora Maria Jose Cardoso Santos – Assunto: Comunicar 
ausência na sessão do dia 26/11/2018. Oficio Nº011/2018 gabinete da vereadora 
Silvinia Pereira de Sousa Pires – Assunto: Comunicar o atraso da vereadora na 
sessão do dia 26/11/2018. Oficio Circular Nº01/2018 – Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente araguaína – TO. Assunto: Convite para a IX 
Conferência Municipal do CMDCA, no Auditório da UNITPAC, no dia 28/11/2018 das 
08h00min às 18h00min. Ofício Nº5639/2018/GIGOVPM – Caixa Econômica Federal 
– Assunto: Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. Ofício 
Nº5640/2018/GIGOVPM – Caixa Econômica Federal – Assunto: Crédito de 
Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. Ordem Do Dia: Convite: Em 
atendimento ao Requerimento Nº462/018 de autoria do vereador Edimar Leandro da 
Conceição (Edimar Leandro) – Assunto: Para tratar de assuntos relacionados ao 
trânsito da nossa cidade. Presenças: Dr. Fábio Fiorotto Astolfi – Presidente da 
Agência Municipal de Segurança, Transporte e Trânsito (ASTT) e o Sr. Caio Augusto 
Lobo Rodrigues – Engenheiro da Agência de Segurança, Transporte e Trânsito 
(ASTT). O Sr. Presidente os convida para compor a Mesa Diretora e em seguida 
passa a palavra ao vereador Edimar Leandro autor da propositura Nº462. O 
vereador Edimar Leandro agradece as presenças dos Senhores Fabio Astolfi e Caio 
Augusto e destaca que o trânsito da nossa cidade deixa muitas vitimas basta visitar 
a UPA e o Hospital Regional. Diz que já fez inúmeras solicitações de redutores de 
velocidade, de rotatórias, de sinalizações verticais e horizontais, nas Ruas Macaúba 
no setor Campos Universitário, na Rua 17 no setor Costa Esmeralda, na Rua Santa 
Cruz no Centro da cidade e na Rua Perimetral no setor Maracanã e gostaria de 
saber o porquê a ASTT não atende as solicitações que são feitas pelos vereadores e 
sequer respondem a essas solicitações, sendo que são solicitações que fazem para 
atender pedidos da nossa população, pois a  preocupação com o trânsito da nossa 
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cidade é algo de extrema urgência. O vereador Edimar Leandro diz que irá aguardar 
os convidados se pronunciarem e posteriormente seja necessário poderá fazer mais 
algumas colocações.  Com apalavra o Sr. Fabio Astolfi diz que a questão do trânsito 
do nosso município é algo complexo e que dependem sim da atuação da Agência de 
Trânsito, mas dependem também da boa atuação da população no trânsito, pois é 
uma constante as imprudências no trânsito. Informa que após muita delonga  com a 
Empresa que executa os serviços de sinalizações horizontais que são as faixas de 
pedestres,já estão aptos para assinarem o processo, ou seja, o processo já está em 
fase final, falta o empenho e assinatura do contrato e que atrasou porque o processo 
licitatório teve alguns entraves e que esse processo terá a validade de um ano após 
a assinatura do contrato podendo ser prorrogado por mais um ano, só que os 
serviços começarão a serem feitos ano que vem devido ao período chuvoso. Com 
relação aos Taxões, diz que tem duvidas quanto a efetividade dos mesmos, pois há 
pessoas mutilam parte desse Taxões inclusive isso aconteceu em frente ao 2ºBPM, 
diz que acha melhor as Taxinhas e as Lombadas, mas que os Taxões serão 
instalados conforme as suas necessidades. Quanto as Rotatórias, estas estão com 
seus projetos prontos, contudo a execução as mesmas é feita pela Secretaria de 
Infraestrutura e liberada pelo Sr. Gestor, ou seja, não depende da ASTT a conclusão 
desse serviço.  Com a palavra o Sr. Caio – Engenheiro, que cumprimenta a todos os 
presentes e ressalta que para complementar o que foi dito pelo  Sr. Fabio muitos 
projetos já estão prontos inclusive, diz que há vários pontos na cidade que ainda 
precisam de sinalizações e ressalta que mesmo com o problema no processo de 
licitação ainda assim muito foi feito, foram instaladas 637 placas de sinalizações 
durante esse ano de 2018 e que todos os pontos que foram solicitados através de 
requerimentos forma mapeados para serem executados os serviços com uma 
melhor precisão. Com a palavra o vereador Divino Bethânia Junior diz que é 
totalmente a favor da instalação dos Taxões, pois reduz a velocidade e que há locais 
em bairros residenciais da nossa cidade, que motoristas dirigem há 80 km e isso é 
um absurdo e com os Taxões consegue-se reduzir muito a velocidade. Com a 
palavra o vereador Joaquim Quinta Neto cumprimenta e parabeniza o Sr. Fabio 
Astolfi pelo grande trabalho que vem realizando frente a ASTT e sabe que ainda há 
muito para ser feito, mas não pode ser esquecido que o trânsito da nossa cidade era 
de uma forma que se tornava inviável de transitar  e que muito foi melhorado. Diz 
que gostaria de ressaltar que os pontos principais dos seus questionamentos são: 
Instalação de Taxímetro, fiscalização dos clandestinos e regulamentação do 
transporte privado. Com a palavra o vereador Terciliano Gomes questiona com 
relação ao estacionamento em frente a Escola INCAR e questiona sobre a 
fiscalização dos Clandestinos, pois o que foi dito era que quando se regulamentasse 
a ASTT  essa fiscalização seria intensificada e pergunta quais são as ações 
previstas para esse trabalho e o de conscientização da população no trânsito e 
sugestiona com relação aos semáforos da nossa cidade que precisam ser mais 
modernos. O vereador Divino Bethânia Junior diz que os semáforos e pardais 
precisam ter relógios com os horários, para que os motoristas possam saber qual o 
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horário que o pardal está marcando, pois ele mesmo recebeu uma multa que 
marcava 05:32 da manhã, sendo que no seu relógio marcava 05:30 horário que não 
se pode multar pelos semáforos estarem funcionando em sistema de alerta. O 
vereador Gilmar Oliveira questiona se há algum estudo relacionado a Avenida 
Castelo Branco, pois é uma localidade de grande fluxo e muito perigoso, e fala 
também da necessidade da instalação dos semáforos inteligentes na nossa cidade. 
Com a palavra o vereador Delaite Rocha (Professor Delan) pergunta sobre as 
sinalizações verticais, pois pede de forma urgente que as placas sejam colocadas de 
forma correta e que as faixas de pedestres sejam pintadas com materiais de boa 
qualidade e que possam colocar placas informativas sobre as faixas de pedestres. 
Com a palavra o vereador Terciliano Gomes diz que foi aprovada uma Lei sobre a 
padronização dos pontos de Transportes Públicos em parcerias com a iniciativa 
privada e pergunta o que está acontecendo que o processo licitatório sobre essa 
questão ainda não foi feito, o que está impedindo. Com a palavra o vereador Manoel 
Messias (Mané Mudança) parabeniza o Sr. Fabio Astolfi e o Sr. Caio pelo 
trabalhando que estão realizando, diz que a localidade “Sete Bocas” precisa de 
serviços de sinalizações e que o Sr. Fabio já lhe informou que o serviço será feito. 
Ressalta que quando se mexe no bolso do cidadão este não esquece e que este irá 
tentar não cometer o erro novamente. Com a palavra o vereador Geraldo Silva 
ressalta que foi informado que na nossa cidade ocorre cerca de 200 (duzentos) 
acidentes por mês  e pergunta com relação a arrecadação relacionadas as multas e 
com os leilões dos veículos, qual a porcentagem que é repassada para o município 
e fala também da necessidade dos semáforos inteligentes e com emissão de sons 
para os deficientes auditivos. O Sr. Presidente informa que o Sr. Secretario 
Municipal da Fazenda acaba de lhe informar que o pagamento dos servidores 
municipais acaba de ser feito. Com a palavra o vereador Divino Bethânia Junior diz 
que é sabedor que muito já foi feito no trânsito da nossa cidade, mas ressalta que 
ainda há muito por fazer. Destaca que os temporizadores nos semáforos é algo que 
já era para se ter na nossa cidade, pois possuem a segunda maior frota de veículos 
do Estado do Tocantins e que os semáforos do nosso município são muito ruins e 
precisam ser trocados. Questiona com relação a Empresa BRK, pois a mesma 
precisa ser responsável quando executa seus serviços, atrapalhando o trânsito e 
esta Empresa não se preocupa e que a ASTT também precisa agir nessa questão. 
Com relação aos pontos de transporte coletivos é preciso que estes sejam 
padronizados para atender a nossa população, diz que a ineficácia de fiscalização 
dos clandestinos é vista por todos e que isso acaba por ocasionar perigo para a 
nossa população, como também prejuízo para o município. O vereador Divino 
Bethânia Junior ressalta que a tinta que usam para pintar as faixas de pedestres é a 
pior que existe no mundo, não sabe o porquê usam esse tipo de matéria assim como 
não sabe o  porque não usam a máquina que a ASTT adquiriu que é para fazer esse 
serviço de pinturas de faixas de pedestres, pois já são mais de seis meses que essa 
máquina está parada e isso é um atraso para a nossa cidade. Com a palavra a 
vereadora Silvinia Pereira questiona ao Sr. Fábio Astolfi com relação a não terem um 
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retorno dos requerimentos desta Casa de Leis que são encaminhados a ASTT, diz 
que é importante atentar para os semáforos nos horários noturnos e de madrugada, 
para que estes funcionem em sistema de alerta para ajudar os condutores e fala 
também com relação aos pontos do transporte coletivos que precisam abrigar de 
forma correta os cidadãos que usam esse transporte. Com a palavra o vereador 
Wagner Enoque diz que dessa vez não irá elogiar o trabalho do Sr. Fabio Astolfi, 
pois sempre que vem a esta Casa de Leis o faz, só que já encaminhou 33 
requerimentos a ASSTT e nenhum foi atendido. Ressalta que os vereadores são os 
representantes do povo e que eles cobram as respostas. O vereador Divino Bethânia 
Junior manifesta a sua indignação pelo assassinato do Agente de Trânsito em plena 
luz do dia e que isso ocorreu há mais de um ano e até agora ninguém foi punido. O 
Sr. Presidente coloca em votação a solicitação feita pelo vereador Terciliano Gomes. 
Sendo aprovada por Unanimidade. Com a palavra o Sr. Marizon que agradece por 
esse espaço e diz que os Mototaxistas regularizados estão sofrendo por causa dos 
Clandestinos e ressalta que tem sempre pedido a ajuda da ASTT e até da Polícia 
Militar e pede ajuda também desta Casa de Leis para unirem as forças nessa luta e 
que olhem também para os pontos dos Mototaxi, pois estão sem cobertura e sofrem 
com o sol e com a chuva.O vereador Terciliano Gomes faz uma solicitação verbal 
para que o Presidente da Cooperativa dos Mototaxistas possa fazer uso da palavra. 
Com a palavra o Sr. Caio ressalta que é preciso que todos se conscientizem que a 
cidade é feita para os pedestres e que esses precisam ser respeitados, pois todos os 
motoristas sempre serão pedestres em algum momento da vida. Informa que sobre a 
faixa de pedestre da escola INCAR esta já está programada para ser trocada. O 
vereador Terciliano Gomes diz que a cidade é feita para o conjunto, ou seja, para os 
veículos e para as pessoas e que é preciso encontrar o equilíbrio e o bom senso 
entre todos. O Sr. Caio diz que  a demanda do estacionamento sempre vai existir, 
diz que os semáforos da Avenida Filadélfia já foram programados para ficarem na 
cor amarela no período que é permitido pela legislação, quanto as respostas aos 
requerimentos estão sendo respondidos e atendidos na medida do possível.  Com a 
palavra o Sr. Fabio Astolfi diz que entende que os questionamentos que são feitos 
não é nada pessoal e sim profissional, e que os requerimentos que são recebidos 
desta Casa de Leis, são todos lidos, mas muitas vezes não respondem os mesmos, 
por não poderem atender as solicitações que estão sendo feitas, e também por 
receberem muitas solicitações repetidas. Destaca que anotou todos os 
questionamentos que foram levantados e que é muito bom ter esse retorno da 
sociedade, pois essa Casa de Leis representa a nossa população e sabe que esses 
questionamentos foram feitos pelo nosso povo. Ressalta que o trabalho de combate 
ao transporte clandestino nunca parou de ser feito, mas é um trabalho árduo e 
perigoso, e que é muito importante a implantação da Guarda Municipal que ajudará 
muito e que precisam sempre do apoio da Policia Militar, pois são eles que usam 
armas, diz que  gostaria de pedir a ajuda desta Casa de Leis no combate aos 
Clandestinos, pois numa reunião que foi realizada sobre essa questão,  levou uma 
bronca de dois Promotores que fizeram uma ressalva a ele dizendo que esse 
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trabalho de investigação dos Clandestinos e de responsabilidade da Policia Civil. 
Com a palavra o vereador Terciliano Gomes diz que esteve em Palmas e coversou 
com o Comandante da Policia Militar e que este manifestou apoio para ajudar a 
ASTT nesse trabalho de combate aos Clandestinos, e ressalta que precisam de mais 
agentes de trânsitos.  O vereador Gilmar Oliveira questiona sobre o Concurso que foi 
feito para os Agentes de Trânsito. O Sr. Fabio Astolfi diz que o prazo foi prorrogado 
por mais dois anos e essa questão é de responsabilidade do Gestor Municipal que 
também tem suas limitações. Destaca que estão cadastrando todas as demandas e 
estão mapeando e que serão atendidas de forma mais rápida. Com a palavra o 
vereador Wagner Enoque pede para que o Sr. Artur Junior Santoli – Representantes 
dos Taxistas possa fazer uso da palavra. Em votação a solicitação feita pelo 
vereador Wagner. Sendo aprovado por Unanimidade. Com a palavra o Sr. Santoli 
diz que os Taxista tem um Projeto que vai ajudar muito no combate aos 
Clandestinos e que já apresentaram esse projeto para dez Delegados e que o 
entrave sempre se dá com relação a interpretação da Lei, ou seja, trata-se da 
questão de que os Taxi que estão excedentes que sejam transformados em Taxi 
Lotação e que na cidade de Marabá conseguiram implantar esse projeto e 
conseguiram acabar com os Clandestinos e pede a ajuda dessa Casa de Leis. O 
vereador Divino Bethânia Junior assume a Presidência da Mesa Diretora. Com a 
palavra o vereador José Ferreira (Ferreirinha) faz uma solicitação de dois semáforos 
um na Rua Dom Bosco com a Rua Ademar Vicente Ferreira e outro na Rua Dom 
Bosco com a Rua Sadoc Correa, pois são duas localidades que precisam de 
atenção com urgência. Questiona com relação a Máquina que está parada e que 
serve para fazer o trabalho das pinturas das faixas de pedestres. O vereador José 
Ferreira ( Ferreirinha) reassume a Presidência da Mesa Diretora. Com a palavra o 
Sr. Fabio Astolfi diz que pretendem colocar mais radares em mais pontos 
estratégicos. O vereador Divino Bethânia Junior pede ao Sr. Fabio Astolfi que o 
mesmo fale se existe autorização para estacionar no canteiro central da Praça das 
Bandeiras e Avenida José de Brito. O Sr. Fabio Astolfi diz que não há nenhum tipo 
de tratamento diferenciado e que se a Lei não permite o estacionamento nas 
referidas localidades, os veículos serão multados, pois a Lei será aplicada de forma 
igual para todos. O vereador Delaite (Professor Delan) fala que há localidades como, 
por exemplo, a Rua Tocantins que precisa da regulamentação do embarque e 
desembarque de pacientes. O vereador Manoel Messias (Mané Mudança) fala com 
relação ao bom senso que precisa ter com relação a localidade da Praça São Luiz 
Orione (Das Nações), pois nos dias de missa e nos finais de semana não há como 
estacionar apenas de um lado da Praça. O Sr. Fabio Astolfi diz que a questão do 
bom senso é complicada, pois nem sempre o bom senso é igual para todos, por isso 
existe a Lei para ser cumprida. O vereador Joaquim Quinta Neto ressalta que ou se 
aplica a Lei de forma igual ou não se aplica a Lei. Com relação a Empresa BRK esta 
precisa ser penalizada pelo que ocorre de errado quando executa seus serviços nas 
ruas da nossa cidade, pois é uma questão de cidadania. O vereador Manoel 
Messias (Mane Mudança) diz que é necessário que possa ser dado condições para 
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que os empresários trabalhem para gerar empregos e com isso pagar seus impostos 
e fazer com que o município arrecade, por isso ressaltou a localidade da Praça das 
Nações e da Avenida José de Brito. O vereador Delaite pede questão de Ordem no 
Artigo 116 do Regimento interno e encerre o Grande Expediente. O Sr. Presidente 
diz que julga procedente a questão de ordem e informa que irão encerrar essa fase 
da sessão. O vereador Divino Bethânia Junior diz que levantou essa questão do 
estacionamento na Avenida Jose de Brito e da Praça São Luiz Orione, não para que 
seja autorizado o que não é correto, apenas para que a população seja informada 
sobre essa questão, pois estão sendo multados. O vereador Edimar Leandro 
destaca que o Centro Educacional seria muito importante e que isso trará benefícios 
sim para toda a nossa população e ressalta que está faltando efetivo dos Agentes de 
Trânsito, pois tem andado pelo centro da nossa cidade e não é visto os Agentes de 
Trânsito, destaca que o Sr. Caio foi infeliz quando disse que a cidade não é para 
carros e que o mesmo deve estar no lugar errado. Com a palavra o Sr. Caio que 
agradece pelo convite que lhe foi feito e ressalta que estão a disposição para 
ajudarem no que for possível. O Sr. Fabio Astolfi diz que com relação a qualidade da 
tinta só foi verificada após a execução do serviço, já com relação ao Centro 
Educacional disse que há falta de recursos e isso é fato, mas não disse que não 
será possível para o futuro a execução do mesmo,  por isso as ações não param. 
Destaca que todos os pontos foram anotados e serão estudados para serem 
atendidos na medida do possível e agradece pelo convite que lhe foi feito. O Sr. 
Presidente agradece a presença dos convidados e suspende a sessão. Reaberto os 
trabalhos. Projeto de Decreto Legislativo Nº0167/018 – Concede Título de Cidadão 
Araguainense ao Sr. José Carlos Almeida e dá outras providências. Autora: Silvinia 
Pereira de Sousa Pires. Projeto de Decreto Legislativo Nº017/018 – Concede Título 
de Cidadão Araguainense ao Sr. José Luiz de Moura e dá outras providências. 
Autor: Delaite Rocha da Silva (Professor Delan). Demonstrativo do movimento 
financeiro da Câmara Municipal, referente ao mês de Setembro de 2018. 
Demonstrativo do movimento financeiro da Câmara Municipal, referente ao mês de 
Outubro de 2018. Os referidos Projetos e Demonstrativos serão encaminhados às 
comissões competentes. O vereador Wagner Enoque pede para ser inserido na 
pauta de hoje o Projeto de Decreto Legislativo Nº013/018 de sua autoria. O Sr. 
Presidente coloca em votação a solicitação feita pelo vereador Wagner Enoque. 
Sendo aprovado por Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo Nº013/018 – 
Concede Título de Cidadão Araguainense ao Sr. Guaracy  Batista da Silveira  e dá 
outras providências. É feita a leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. 
Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nº041/018 – Institui a 
Semana Municipal de Prevenção ao Suicídio, incluindo-a no Calendário Oficial de 
Eventos do Município de Araguaína e dá outras providências. Autor: Gilmar Oliveira 
Costa. È feito a leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. O autor do 
projeto destaca que apresenta essa matéria para que com a realização dessa 
semana muitas ações serão realizadas e com isso poderão ter uma conscientização 
maior de combate ao suicídio no nosso município. O vereador Geraldo Silva 
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parabeniza o autor do projeto e manifesta seu voto favorável. O vereador Joaquim 
Quinta Neto manifesta seu apoio e seu voto favorável ao referido projeto. Em 1ª 
votação. Aprovado por Unanimidade. O vereador Delaite Rocha (Professor Delan) 
pede autorização para poder se retirar da sessão. Em votação a solicitação feita pelo 
vereador Delaite. Sendo aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Aldair da Costa Sousa (Gipão): Nº2630/018, Nº2631/018 e Nº2632/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Divino Junior do Nascimento (Divino Bethânia Jr.): Nº2468/018, Nº2469/018 e  
Nº2442/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  
Requerimentos do vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): 
Nº2597/018 e Nº2598/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque Neto) 
Nº2645/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento 
do vereador Gilmar Oliveira Costa Nº2641/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimento do vereador Joaquim Quinta Neto 
Barbosa Nº2666/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): Nº2474/018, 
Nº2475/018 e Nº2476/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Manoel Messias Moreira de Brito (Mane Mudança): 
Nº2647/018, Nº2648/018, Nº2649/018 e Nº2650/018. Em discussão. O Sr. 
Presidente informa que conforme o Regimento Interno da Casa encerra a sessão por 
ter encerrado o prazo regimental. Para constar lavrou-se esta ata que depois de lida 
e aprovada será devidamente assinada.   

  
  


