
 
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 

Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos cinco dias do mês de Fevereiro de dois mil e dezoito, às quatorze 
horas sob a presidência do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo, 
compareceram os seguintes vereadores: Alcivan José Rodrigues, Aldair da Costa 
Sousa, Carlos da Silva Leite, Divino Júnior do Nascimento, Delaite Rocha da Silva, 
Edimar Leandro da Conceição, Geraldo Francisco da Silva, Gideon da Silva Soares, 
Gilmar Oliveira Costa, Israel Gomes da Silva, José Ferreira Barros Filho, Leonardo 
Lima Silva, Maria José Cardoso Santos, Silvano Faria da Silva, Terciliano Gomes 
Araújo e Wagner Enoque de Souza. Todos em número de dezessete. Havendo 
número legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e convida o vereador 
Terciliano Gomes para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo 1 e 
2. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio Nº011/2018/SMF Secretaria 
Municipal da Fazenda – Assunto: Encaminhamento de Extratos Bancários referente 
ao mês de Dezembro/2017. Oficio Nº003/2018 – Gab Cmdo – 2º BPM – Assunto: 
Resposta aos ofícios nº968 e nº978/2017 ambos dos quais foram enviadas as 
Indicações de nº102 e nº114/2017 ambas de autoria do vereador Geraldo Francisco. 
Oficio nº037/2018 – SUPAE/GAB/SMS Secretaria Municipal de Saúde – Assunto: 
Comunicado do Convênio nº008/2017 entre o Município de Araguaína, através da 
Secretaria Municipal de Saúde e a Associação de Tratamento e Reinserção Social 
de Araguaína – “Comunidade Terapêutica Vida Nova” (seguem anexados ao oficio 
cópia do Convênio, Plano de Trabalho e Extrato de Publicação). Oficio Nº123/2018 
SUPAE/GAB/SMS Secretaria Municipal de Saúde – Assunto: Resposta ao 
Requerimento Nº1844/2017 de autoria do vereador Geraldo Silva.   
Oficio/SMECEL/122/2018 – Secretario Municipal de Educação, Cultura, Esporte e 
Lazer – Assunto: Resposta ao requerimento nº2233/2017. Requerimento da 
Associação de Moradores de Bairro do Setor Jardim Deus é Fiel, pelo seu 
Presidente Irenilde Ribeiro da Silva. Abaixo Assinado dos Moradores do Povoado 
Garimpinho.  Ordem Do Dia: Projeto de Lei Nº037/017 – Dispõe sobre a proibição de 
queimadas nas Vias Públicas e nos imóveis urbanos do Município de Araguaína, e 
dá outras providências. Autor: Marcus Marcelo de Barros Araújo. Projeto de Lei 
Nº044/17 – Dispõe sobre a criação do Programa Agente Comunitário de Educação, 
e fixa outras providências. Autor: Marcus Marcelo de Barros Araújo. Projeto de Lei 
Nº 065/17 – Dispõe sobre o envio de informações à Câmara de Vereadores sobre as 
proposituras e requerimentos remetidos ao Poder Executivo Municipal, e dá outras 
providências no município de Araguaína, Estado do Tocantins. Autor: Geraldo 
Francisco da Silva (Geraldo Silva). Projeto de Lei Nº 073/17 – Declara de utilidade 
pública o Sindicato dos Taxistas de Araguaína (SINTAR), e dá outras providências. 
Autor: Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan). Projeto de Decreto Legislativo 
Nº001/18 - Concede título de cidadão ao Padre Genival Lima da Silva, e dá outras 
providências. Autor: Terciliano Gomes Araújo. Os referidos projetos serão 
encaminhados ás Comissões Competentes. Projeto de Lei Nº006/018 de autoria do 
Executivo Municipal – Dispõe sobre a Instituição do “Mutirão de Regularização 
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Tributária” . É feita a leitura em Plenário do referido projeto e encaminhado ás 
comissões competentes.  Projeto de Lei Nº 059/17 – Cria O Programa “Cultura da 
Casa”, que determina a disponibilização para apresentação de grupos, bandas, 
cantores ou instrumentistas na abertura de eventos musicais locais, e dá outras 
providências. Autor: Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva). É feita a leitura na 
íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. O autor destaca que com esse projeto 
poderão valorizar os artistas da nossa cidade, pois há grandes artistas locais que 
precisam desse apoio e dessa valorização. Em aparte o vereador Terciliano Gomes 
manifesta seu apoio ao vereador Geraldo Silva. O vereador José Ferreira manifesta 
seu voto favorável ao referido projeto. O Sr. Presidente pede a todos que atentem 
para a matéria em pauta e informa que estão ouvindo que neste momento está 
ocorrendo uma manifestação dos mototaxistas em frente ao prédio da Câmara 
Municipal. O vereador Wagner Enoque pede suspensão da sessão para que possam 
receber a comissão de Mototaxistas e Taxistas. O Sr. Presidente informa que assim 
que a Comissão estiver formada a sua assessoria que irá encaminhar os mesmos 
para a Sala da Presidência e posteriormente irá suspender a sessão.  Continua em 
1ª discussão o Projeto de Lei Nº059/017.  Em 1ª votação o Projeto de Lei Nº059/017. 
Sendo aprovado por unanimidade.  Projeto de Lei Nº 060/17 – Institui o programa de 
educação financeira nas escolas do Município de Araguaína, e dá outras 
providências. Autor: Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva). É feita a leitura na 
íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. O autor do referido projeto solicita a 
retirada de pauta do Projeto de Lei Nº060/017 de sua autoria. O Sr. Presidente retira 
da pauta o Projeto de Lei Nº060/017 a pedido do autor da referida matéria.  
Demonstrativo do movimento financeiro da Câmara Municipal referente ao mês de 
setembro de 2017.  Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. O Sr. 
Presidente informa que esta Casa de Leis está aberta para receber os Mototaxistas , 
mas que acaba de ser informado que os Mototaxistas e Taxistas querem que os 
vereadores desçam para a manifestação que está sendo feita, dessa forma irá 
suspender a sessão para que possam descer até a referida manifestação e 
posteriormente irão retornar com a esta sessão. A sessão é suspensa. Reaberto os 
trabalhos. O Sr. Presidente informa a todos que o que consta protocolado na Casa é 
uma solicitação de uso da Tribuna Livre e que não foram informados que haveria 
uma manifestação por parte dos Mototaxistas e Taxistas e que os mesmos viriam a 
esta Casa de Leis. Diz que após a reunião que foi realizada na sala da Presidência 
com os representantes das duas categorias foi acordado que será aberto um espaço 
para fazerem uso da palavra. O Sr. Presidente informa que mesmo acordado com 
todos os vereadores mas como está fora da pauta e fora do Regimento Interno da 
Câmara, coloca em votação do Plenário o uso da palavra pelo Sr. Artur Junior Lima 
(Santólio Junior) representante dos Taxistas e do Sr. Marizon Arruda da Luz 
representante do Mototaxistas. Sendo aprovado por Unanimidade. Com a palavra o 
Sr. Marizon Arruda que agradece pelo espaço e destaca que vieram pedir apoio 
desta Casa de Leis para que se não retirarem a taxa que pelo menos diminua o 
valor. Em aparte o vereador professor Delan diz que se os Mototaxistas e os 
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Taxistas quiserem que algo seja mudado na Lei, que entrem na Justiça com um 
mandato de segurança, pois essa Casa de Leis não tem o poder de revogar uma Lei 
do Executivo Municipal, ou seja, a solução é que procurem a Justiça. O Sr. Marizon 
diz que onde esse Parlamento puder atuar que ajudem a categoria dos Mototaxistas, 
e principalmente com relação aos clandestinos, pois eles que são legalizados e 
pagam seus impostos e taxas e os clandestinos não pagam nada e continuam 
trabalhando e sendo concorrentes deles, numa concorrência desleal e por isso 
pedem uma fiscalização mais efetiva. Com a palavra o Sr. Santolio Junior 
cumprimenta a todos e diz que como o vereador Delan disse que nada pode ser feito 
por essa Casa de Leis, não concorda, pois quando foram votar a referida matéria 
votaram de portas fechadas. O Sr. Presidente informa ao Sr. Santolio Junior que o 
Código Tributário não foi votado de portas fechadas, pois todas as sessões desta 
Casa de Leis são divulgadas e que é dado publicidade a todas as pautas das 
sessões assim como das atas das sessões e que não pode concordar que seja 
falado que as sessões foram feitas de portas fechadas pois não é verdade. Continua 
com a palavra o Sr. Santolio Junior diz que quando se vota aumento de impostos 
não se convida a população para participar das sessões e que isso não pode ser 
aceito, e que isso não é culpa dos vereadores e sim da população que não sabe 
ainda votar. O Sr. Presidente solicita do Sr. Santolio que atente ao que foi acordado 
para uso da palavra que seria reivindicações das categorias e que o mesmo está 
fugindo da matéria. Continua com a palavra o Sr. Santolio Junior diz que a ASTT não 
está trabalhando de acordo com a Lei da qual foi criada, destaca que estão 
cobrando por uma carteirinha da categoria como se fosse essa carteirinha fosse uma 
CNH e que isso não está certo, sendo que para se fazer essa carteirinha é cobrado 
o valor de 84,00 reais sendo que o custo dessa carteirinha não deveria chegar a 
mais ou menos 12,00 reais e que fala isso por conhecer e ter feito um estudo em 
outras localidades que adotaram essa carteirinha, só que com um diferencial ele não 
cobram a mesma como se fosse uma CNH. Diz que gostaria que ficasse bem claro 
que não são contra as Leis e sim contra o mau cumprimento das Leis e que pede 
desculpas caso tenha sido mal interpretado e que a sua intenção não foi ofender 
ninguém e que apenas fez uma introdução na sua fala. O Sr. Presidente diz que a 
sua função e fazer com que o Regimento Interno da Casa seja cumprido e que isso 
se aplica a todos e principalmente para os vereadores.  A palavra é aberta aos 
vereadores. Com a palavra o vereador Terciliano Gomes que destaca que o Código 
Tributário foi protocolado nesta Casa de Leis no dia 12/12/17 e no dia 19/12/17 o 
Executivo Municipal protocolou uma solicitação de sessão extraordinária para a 
apreciação de matérias e inclusive do Código Tributário. Diz que está destacando as 
datas para que possam saber que tudo que ocorre nesta Casa de Leis é 
documentado e registrado, ou seja, assim como todas as sessões e atos deste 
Parlamento. Ressalta a Lei Federal que trata da questão do Micro Empreendedor 
Individual e que uma Lei Municipal não pode sobrepor uma Lei Federal e que isso 
precisa ser revisto, diz que já tentou entrar em contato com o representante do 
SEBRAE mas não obteve retorno do mesmo, para que possa ser esclarecido quanto 
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a essa situação.  Com a palavra o vereador Aldair da Costa (Gipão) diz que entende 
que tudo que for dito hoje, já foi dito em outras ocasiões, e que o Executivo 
Municipal tem mesmo que atuar em defesa dos Mototaxistas Cooperados, mas que 
não pode aceitar que digam que essa Casa de Leis está virando a costas para os 
Mototaxistas e Taxistas, pois isso não é verdade. Destaca que a multa dos 
clandestinos que era no valor de 80,00 reais foi aumentada por essa Casa de Leis 
para quase mil reais e que é preciso que o Advogado das referidas categorias fique 
mais atento com relação a essa situação em que os mesmos estão reivindicando 
que é o aumento do valor de impostos. Em aparte o vereador Edimar Leandro 
destaca que foi criada a Guarda Municipal Armada que irá ajudar muito no combate 
dos clandestinos e que já cobrou do Executivo Municipal a efetivação dessa Guarda 
Armada e que poderiam já deixar agendada uma data para uma sessão com a 
presença do Presidente da ASTT. O vereador Aldair (Gipão) diz que mais uma vez 
estará intercedendo junto ao Sr. Prefeito pelos Mototaxistas e ressalta que o próprio 
SEBRAE falou que as alterações da Lei do Código Tributário era bom para essas 
categorias e como poderiam ser contra ao que foi dito pelo próprio SEBRAE. 
Ressalta que irá tentar novamente levar o Sr. Prefeito até a Cooperativa dos 
Mototaxistas e que não irá garantir, mas que irá tentar. Com a palavra o vereador 
professor Delan diz que só no ano passado foram duas ou três vezes que essa Casa 
de Leis debateu com a ASTT sobre a questão dos clandestinos e ressalta que como 
Relator da Comissão sempre exara os pareceres com toda responsabilidade e 
dentro da total legalidade e por isso torna a repetir que essa Casa de Leis não tem o 
poder de revogar uma Lei de autonomia do Executivo e que não está aqui para fazer 
politicagem com situações que não cabe a esta Casa de Leis, salvo se o Executivo 
Municipal tiver interesse e enviar para esse Parlamento uma matéria alterando ou 
revogando a questão de que se trata essa situação. Com a palavra o vereador 
Divino Bethânia Junior diz que até hoje não foi punido quem matou o Agente de 
Trânsito e que isso é um absurdo. Destaca que como foi dito por muitos que os 
clandestinos não deixaram de atuar então é preciso que a multa aplicada aos 
mesmos seja aumentada no valor e que se compromete a confeccionar uma matéria 
que trate dessa questão. Ressalta que é preciso que a população se conscientize e 
não usem o transporte clandestino e que é preciso que o Sr. Fabio – ASTT venha a 
esta Casa de Leis dar uma satisfação para a categoria dos mototaxistas. Em aparte 
o vereador Terciliano Gomes diz que com relação aos alvarás é preciso que o 
Advogado responsável pela categoria atue nessa questão. O vereador Divino 
Bethânia Júnior diz que para que a Lei seja modificada é preciso que o Executivo 
Municipal encaminhe para esta Casa de Leis, outra matéria que trate dessa questão. 
Com a palavra o vereador Wagner Enoque parabeniza as referidas categorias por 
estarem reivindicando seus direitos e que no seu ponto de vista não irá resolver 
muito coisa a vinda da ASTT a esta Casa de Leis, pois isso já foi feito e não se 
resolveu o problema dos clandestinos. Com a palavra o vereador Gideon Soares 
sugere para que fosse feito uma Comissão dos representantes das referidas 
categorias para irem juntamente com uma Comissão de vereadores para se 
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reunirem na ASTT. O vereador Wagner Enoque diz que para que seja resolvido é 
preciso que se reúnam com o Sr. Prefeito. Em seguida o Sr. Presidente em exercício 
vereador Divino Bethânia júnior agradece a presença dos representantes dos 
Mototaxistas e Taxistas que fizeram uso da palavra e informa que irão suspender a 
sessão para que possam despedir dos Mototaxistas e Taxistas presentes nesta 
sessão e em seguida irão retornar com a ordem do dia. A sessão é suspensa. 
Reaberto os trabalhos. O Sr, Presidente em exercício vereador Divino Júnior do 
Nascimento (Divino Bethânia Júnior) declara encerrada esta sessão devido o tempo 
regimental ter encerrado e não houve solicitação de prorrogação de sessão no 
tempo regimental. Para constar lavrou-se esta ata que depois de lida e aprovada 
será devidamente assinada.  
 


