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Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos sete dias do mês de Maio 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 Junior do Nascimento, Delaite Rocha da Silva, Edimar Leandro da 
Conceição,Enoque Neto Rocha de Souza, 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,Terciliano Gomes Araujo e 
Wagner Enoque de Souza. Todos em número de dezessete. Havendo número legal 
o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e convida o vereador Gilmar Oliveira 
para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em Provérbios – Capítulo – 03, 
Versículos 01 e 02. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em 
discussão. Em votação.  Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio ASTT 
Nº169/2018 – Sr. Fábio Fiorotto Astoolfi – Presidente da ASTT. Assunto: Campanha 
Maio Amarelo. Oficio nº099/2018 ACI – SRA – Sindicato Rural de Araguaína – Sr. 
Roberto Paulino da Silva – Presidente. Assunto: Lançamento da Expoara 2018. 
Oficio Nº165/2018 – GAB/UFT – Universidade Federal do Tocantins – Vice-Reitora 
no exercício da Reitoria – Ana Lúcia de Medeiros. Assunto: Requerimento de 
Sessão Solene. Comunicados do Ministério da Educação – Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – Presidência: NºCM049567/2018, 
NºCM040218/2018, NºCM040210/2018, NºCM040211/2018, NºCM04212/2018 e  
NºCM040213/2018. Ordem Do Dia:  O Sr. Presidente registra a presença dos Alunos 
do 6º ano do Colégio Estadual Guilherme Dourado e do Diretor Mariano. Registra as 
presenças da Sra. Cleide Moraes – Coordenadora de Educação para o Trânsito e do 
Sr. Idelgardo – Coordenador de Programas e Projetos SEMED.  Visita Institucional – 
Fabio Fiorotto  Astolfi – Presidente da ASTT – Conforme solicitação feita através do 
Oficio ASTT Nº169/2018. Assuntos: Lançamento Oficial da Campanha do MAIO 
AMARELO e ações a serem executadas; Homenagem póstuma à aluna Larissa 
Vitalino Cortes vítima de atropelamento; Apresentação oficial do novo fardamento 
dos Agentes de Trânsito Municipais.  Em seguida o Sr. Presidente convida para 
compor a Mesa Diretora o Sr. Fabio Fiorotto Astolfi e a Sra. Cleide Moraes e passa a 
palavra ao Sr. Fabio Astolfi. Com a palavra o Sr. Fabio Astolfi que cumprimenta a 
todos os presentes e destaca que é preciso que todos atentem para o quão perigoso 
está o trânsito em todo o mundo, pois de acordo com pesquisas são cerca de 01 
milhão e 250 mil pessoas que morrem vitimas do trânsito, no Brasil 37 mil pessoas 
vitimas do trânsito, isso é extremamente preocupante, pois são quase 100 pessoas 
que morrem vitimas de trânsito por dia. Ressalta que essa campanha do Maio 
Amarelo é de suma importância para a conscientização de toda a população. Em 
seguida o Sr. Fabio Astolfi presenteou cada vereador com uma camiseta da 
Campanha Maio Amarelo. Em aparte o vereador Israel Gomes pergunta sobre as 
ações do município com relação ao trânsito da nossa cidade, pois vários 
questionamentos já foram feitos e cita como exemplo a solicitação que fez de uma 
faixa de pedestre e um redutor de velocidade em frente á nova localidade da 



 
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 

Feirinha e até o momento nada foi feito. O Sr. Fábio diz que gostaria de pedir 
desculpas caso tenha passado a impressão de que somente os usuários do transito 
são os culpados e que na verdade todos são responsáveis pelo trânsito. Com 
relação á localidade da Feirinha o projeto já está sendo feito e estão aguardando 
apenas a liberação da Secretária da Administração. Em aparte o vereador Leonardo 
Lima solicita do Sr. Fabio Astolfi que possa responder os ofícios que são 
encaminhados a sua pasta, ou seja, que possa ser mais atencioso ás solicitações 
que são feitas pelos vereadores para que possam dar uma satisfação para a 
população que os procuram. O Sr. Fabio Astolfi destaca que veio pedir apoio de 
todos para que respeitem as Leis de trânsito, que sejam atentos quando estiverem 
conduzindo seus veículos e que todos fiquem calmos quando estiverem no trânsito, 
pois não é um  local de briga ou disputa de alguma coisa e sim de prudência e se 
houvesse o respeito de todos não haveria necessidade dos redutores de velocidade 
e dos radares, mas que infelizmente eles são necessários para garantir a segurança 
e pede a todos que possa ser feito um minutos de silêncio em respeito e 
homenagem  a aluna Larissa Vitalino Cortes que faleceu vitima de atropelamento e 
também ao Agente Agénison Pereira Jorge que faleceu no exército do seu trabalho . 
O vereador Professor Delan parabeniza o Sr. Fabio Astolfi por ter vindo a esta Casa 
de Leis divulgar a Campanha Maio Amarelo que é de suma importância. O vereador 
Geraldo Silva cumprimenta a todos os presentes e ressalta que é muito importante 
que todos se conscientizem da importância dessa Campanha na prevenção dos 
acidentes no trânsito. O vereador José Ferreira ( Ferreirinha)  parabeniza a todos os 
organizadores dessa Campanha do Maio  Amarelo e que essa preocupação não 
fique apenas neste mês mas que se estenda por todo o ano. Com a palavra o 
vereador Divino Bethânia Junior ressalta que não podem ficar parados é preciso que 
todos sejam atentos e possam agir em prol da nossa população, pois o bem estar 
comum não pode ser infringido em consequência da irresponsabilidade de alguns. 
Diz que é um absurdo que a morte do Agente de Trânsito – Agénison não ter sido 
solucionada e ninguém ter visto o culpado, pois o fato ocorreu numa via de muito 
fluxo de veículos e pessoas e nada foi feito até o momento e diz que irá falar sobre 
esse fato até que se solucione esse assassinato. Com apalavra a Sra. Cleide – 
Educadora de Trânsito destaca que gostaria de agradecer os vereadores José 
Ferreira (Ferreirinha) e Enoque Neto que são os precursores do Maio Amarelo na 
nossa cidade. Destaca que é muito importante que todos se conscientizem que essa 
Campanha salva vidas e deve ser divulgada e mantida por todo o ano. O Sr. Fábio 
Astolfi ressalta que a empresa responsável pela pintura das faixas disse que o 
problema foi na fábrica das tintas só que a responsabilidade é por conta deles, mas 
já está sendo feito um novo processo de licitação para esse serviço da pintura das 
faixas seja retomado, pois também é a empresa que faz a colocação dos taxões.  O 
vereador Wagner Enoque diz que é preciso que ao invés de ficar apenas criticando 
que cada um faça a sua parte. Com a palavra o Sr. Idelgardo – Coordenador de 
Programas e Projetos e veio representando a SEMED agradecer por esse convite 
feito e destaca que a SEMED é parceira na execução dessa Campanha do Maio 
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Amarelo. O vereador Alcivan solicita que seja feito uma alteração de pauta após a 
suspensão da sessão para que possa ser apreciado o Projeto de Lei Nº012/018 de 
sua autoria uma vez que o Sr. Armando – da AVAPCA está presente para 
acompanhar essa votação e solicita também para que o mesmo possa fazer uso da 
palavra.  O Sr. Presidente diz que após retornarem da suspensão colocar em 
apreciação do Plenário as solicitações feitas pelo vereador Alcivan. Em seguida o Sr. 
Presidente convida a todos os Agentes de Trânsito presentes nesta sessão para se 
posicionarem a frete para a apresentação oficial do novo fardamento dos mesmos e 
para que seja feito uma foto oficial dessa apresentação. Agradece a presença do Sr. 
Fabio Astolfi, da Sra. Cleide, do Sr. Idelgardo e de todos os Agentes de Trânsito que 
se fizeram presentes.  A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. O Sr. 
Presidente coloca em votação as solicitações feitas pelo vereador Alcivan. Sendo 
aprovados por unanimidade. Em seguida comunica que irá colocar primeiramente o 
projeto referente ao SINPOL depois colocará em apreciação o projeto do vereador 
Alcivan.  Projetos para as COMISSÕES: Projeto de Lei Nº021/018 – Dispõe sobre 
Imóveis com obras paradas há mais de 60 (Sessenta) dias, conforme especifica. 
Autor: José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha). Projeto de Lei Nº 025/018 – 
Responsabiliza aluno, pais ou responsáveis, por atos de vandalismo em patrimônio 
escolar e destruição de mobiliário escolar, e dá outras providências. Autor: José 
Ferreira Barros Filho (Ferreirinha). Projeto de Lei Nº026/018 – Dispõe sobre o direito 
do idoso, deficiente e gestante em receber medicação contínua em seu domicílio, e 
dá outras providências. Autor: Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona). Projeto de 
Lei Nº 027/018 – Dispõe sobre a criação do Diário Eletrônico da Câmara Municipal 
de Araguaína. Autor: Mesa Diretora. Os referidos projetos serão encaminhados ás 
comissões competentes.  Projeto de Lei Nº 071/017 – Dispõe sobre desafetação e 
concessão de direito real de uso de área pública de domínio do Município de 
Araguaína/TO ao Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado do Tocantins  – 
SINPOL – TO, e dá outras providências. Autor: Executivo Municipal. Em 2ª 
discussão. O Sr. Presidente registra a presença dos Policiais Civis que vieram 
acompanhar a votação desse Projeto e do Sr. Ubiratan Rebelo – Presidente do 
Sindicato dos Policiais Civis. Com a palavra o Sr. Ubiratan que agradece em 
especial a cada vereador que manifestou apoio nessa matéria, diz que na placa de 
inauguração da obra terá o nome de cada vereador que ajudou e apoiou a votação 
desse projeto e ressalta que estão abertos para novas sugestões mesmo que não 
esteja nesta Lei.  O vereador Gideon agradece ao Sr. Ubiratan por ter manifestado 
que irá colocar os nomes dos vereadores na placa de inauguração dessa obra, pois 
esta é a primeira vez que vê um gesto como esse sendo feito. O vereador Terciliano 
Gomes manifesta seu voto favorável e destaca que conversou com o Sr. Prefeito e o 
mesmo manifestou sua sensibilidade de executar esse projeto e ressalta que é um 
projeto grandioso. O vereador Aldair (Gipão) agradece a todos os vereadores que 
estão aprovando esse projeto que é de suma importância.  O Sr. Presidente destaca 
que essa Presidência teve o maior cuidado para colocar esse projeto e destaca o 
trabalho do Jurídico da Casa e das Comissões na pessoa do vereador professor 
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Delan que também trabalharam muito para sanar todas as dúvidas e dando a 
condição legal para que esse projeto pudesse vir para o Plenário para ser aprovado 
sem nenhum problema. Parabeniza os Policiais Civis pelo empenho na aprovação 
dessa matéria. Em 2ª votação o Projeto de Lei Nº071/017. Aprovado por 
Unanimidade.  A sessão é suspensa a pedido do vereador Alcivan Rodrigues. 
Reaberto os trabalhos. Projeto de Lei Nº 012/018 – Dispõe sobre a obrigação do 
registro compulsório de todos os casos de câncer diagnosticados na cidade de 
Araguaína, Estado do Tocantins, e dá outras providências. Autor: Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan). O autor pede a retirada do seu Projeto de Lei de 
Nº012/018 para analisar melhor a referida matéria. O Sr. Presidente retira de pauta o 
Projeto de Lei Nº012/018 a pedido do autor. Projeto de Lei Nº 024/018 – Dispõe 
sobre a desafetação de áreas públicas e autoriza o Poder Executivo Municipal a 
proceder à permuta de áreas de propriedade do Município de Araguaína, e dá outras 
providências. Autor: Executivo Municipal.  O vereador Aldair (Gipão) líder do Sr. 
Prefeito pede a retirada da referida matéria. O Projeto de Lei N º024/018 é retirado 
de pauta pelo líder do Sr. Prefeito. Projeto de Lei Nº019/18 – Dispõe sobre a criação 
de cursinhos gratuitos preparatórios para concursos e pré - vestibulares, e dá outras 
providências. Autor: Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan). O vereador Alcivan 
pede a retirada do referido projeto de Nº019/018 uma vez que o mesmo encontra-se 
com alguns vícios de iniciativa e irá analisar a matéria para reapresenta-la 
posteriormente. O Projeto de Lei Nº019/018 é retirado de pauta pelo autor. O 
vereador José Ferreira (Ferreirinha) assume a Presidência da Mesa Diretora.    
Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº987/018, 
Nº988/018 e Nº989/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão): Nº1023/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. O vereador Alcivan pede a 
prorrogação da sessão por trinta minutos. Em votação a prorrogação da sessão. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Delaite Rocha da Silva 
(Professor Delan): Nº853/018, Nº854/018, Nº855/018, Nº856/018 e Nº857/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Gideon da Silva Soares: Nº1109/018 e Nº1110/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira da Costa 
(Gilmar da Auto Escola): Nº952/018, Nº953/018, Nº954/018 e Nº955/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): Nº1038/018 e Nº1039/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do  vereador 
José Ferreira Barros Filho ( Ferreirinha): Nº983/018 e Nº984/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima 
Silva: Nº971/018, Nº974/018, Nº1104/018, Nº1105/018 e Nº1106/018. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José 
Cardoso Santos ( Zezé Cardoso): Nº1089/018, Nº1090/018, Nº1091/018, 
Nº1092/018 e Nº1093/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº991/018, Nº992/018, 
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Nº993/018, Nº994/18 e Nº995/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza: Nº882/018, 
Nº1000/018, Nº1001/018, Nº1002/018 e Nº1003/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº1108/018 de autoria da Mesa 
Diretora. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moções do 
vereador Alcivan José Rodrigues ( Soldado Alcivan): Nº036/018 - Moção de Pesar 
pelo falecimento do Capitão da Reserva da Policia Militar o Sr. Cap. Manoel 
Rodrigues de Carvalho. Nº046/018 – Moção de Aplauso a Dra. Simone Pereira de 
Carvalho – Assessora Juridica da APAE. Nº047/018 – Moção de Aplauso a Sra. 
Davanita Ferreira de Castro Albuquerque pela posse como Presidente da APAE. 
Nº048/018 – Moção de Aplauso ao Sr. Milton Cesar Moura – Diretor do Centro de 
Reabilitação da APAE. Em discussão as moções. Em votação as moções. 
Aprovadas por Unanimidade. Moção de Pesar Nº049/018 de autoria do vereador 
Gideon da Silva Soares – Pelo falecimento do Sr. Raimundo Coimbra Júnior. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Indicação Nº056/018 de autoria 
do vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro). A indicação será 
encaminhada a quem de direito. Moção de Pesar Nº050/018 de autoria do vereador 
Terciliano Gomes Araújo – Pelo falecimento de Andrey Gabriel Nascimento Costa. 
Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. TRIBUNA: O vereador 
Aldair (Gipão) destaca que é preciso  que todos atentem para os candidatos dessas 
próximas eleições que estão chegando e ressalta que é preciso que todos se 
policiem e façam os questionamento se querem os mesmos políticos que ai estão ou 
se querem mudança e que para isso é preciso ter a consciência de na hora de votar 
escolherem os candidatos certos para não se arrependerem depois. 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.  

 
 


