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 Ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Aos vinte dias do mês Março de dois mil e dezenove, 
às quatorze horas sob a presidência do vereador Aldair da Costa Sousa, 
compareceram os seguintes vereadores: Divino Junior do Nascimento, 
Edimar Leandro da Conceição, Enoque Neto Rocha de Souza, Geraldo 
Francisco da Silva, Gideon da Silva Soares, Gilmar Oliveira Costa, Israel 
Gomes da Silva, Jose Ferreira Barros Filho, Leonardo Lima Silva, Marcus 
Marcelo de Barros Araújo, Maria José Cardoso Santos, Terciliano Gomes 
Araújo e Wagner Enoque de Souza. Todos em número de quatorze. 
Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e 
convida o vereador Edimar Leandro para fazer a leitura da Bíblia. O 
vereador faz a leitura do Salmo – 121.  O secretario faz a leitura da ata da 
sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 
Os vereadores Alcivan José Rodrigues e Delaite Rocha da Silva chegam 
à sessão e registram suas presenças. Correspondências: Oficio Gabinete 
do vereador Carlos da Silva Leite Nº023/2019 – Assunto: Justificativa de 
ausência na sessão do dia 20/03/2019. Oficio do PT – Diretório Municipal 
do Partido dos Trabalhadores PT – Araguaína. Assunto: Solicitação de 
uso do Plenário da Câmara Municipal de Araguaína – TO, para o dia 30 
de março de 2019 das 13h00min às 22h00min para a realização de um 
seminário. O Sr. Presidente informa que este já é o terceiro oficio do 
partido PT solicitando o uso do plenário desta Casa de Leis e que não 
colocará este oficio em votação, pois entrará com os representantes do 
partido que fizeram a solicitação a respeito da mesma. Ordem Do Dia: 
Convite: Em atendimento ao requerimento Nº017/019 de autoria do 
vereador Delaite Rocha da Silva (Professor Delan) presença da Sra. 
Mariana Cardoso de Souza – secretaria Municipal de Controle Interno. 
Assunto: Para tratarmos sobre assuntos da Administração Pública em 
especial sobre a arrecadação e aplicação de recursos da taxa de 
iluminação pública referente aos anos de 2017 e 2018 em nossa cidade. 
É feito a leitura do Requerimento Nº017/019. Com a palavra o vereador 
Delaite Rocha (professor Delan) autor da propositura que originou o 
convite, cumprimenta a todos os presentes e agradece a Sra. Mariana por 
ter atendido o convite, diz que apresentou esse convite a Sra. Mariana 
para que pudessem conhecer melhor a administração, os serviços 
prestados, pois estão presenciando o crescimento do nosso município e 
por isso é preciso que algumas explicações sejam dada a nossa 
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população e ressalta que fará os questionamentos no momento oportuno. 
Com a palavra a Sra. Secretaria Mariana que agradece pelo convite e 
cumprimenta a todos os presentes, diz que com relação à Controladoria 
Geral no que diz respeito ao processo da receita e da despesa 
relacionada a contribuição da iluminação pública, destaca que a 
Controladoria Geral não tem um papel direto. Ressalta que todos estão 
acompanhando que passaram por um processo no ano de 2016, de 
atualização desses valores, dessas taxas, ou seja, dessa taxa de 
contribuição e ano passado tiveram um Edital lançado para a alteração 
de toda a rede de iluminação pública e que foi suspenso pelo Tribunal de 
Contas, diz que durante essa fase de suspensão, decidiram por 
suspender o procedimento licitatório e adequar tantos os quesitos das 
empresas concorrentes, quanto da composição de custo do próprio 
procedimento licitatório. Diz que hoje o município está passando por uma 
fase de adaptação desse Edital de Licitação e que a Comissão de licitação 
e a Secretaria Municipal de Infraestrutura estiveram reunidos na sexta 
feira, na elaboração desse Edital, e o Sr. Prefeito, e que devido a 
complexidade do assunto, vários departamentos estão envolvidos para 
buscarem uma efetividade dessa licitação. A Sra. Mariana Cardoso 
ressalta que acredita que o mais breve possível estarão publicando esse 
Edital, até mesmo diz que estão em fase de finalização e que estão 
fazendo somente alguns ajustes em relação a habilitação das empresas 
concorrentes e toda a questão legal da iluminação pública, pois sabem 
que tem legislação especifica sobre esse tema e por isso é preciso ter 
todo cuidado, até mesmo porque tem a questão do descarte das 
lâmpadas e luminárias que estão sendo usadas, e que esse descarte tem 
que ser feito de forma correta, não podendo gerar custos ao contrário que 
esse descarte possa gerar receita e por isso está sendo feito um processo 
licitatório bem vantajoso por isso incluíram essa questão do descarte. A 
Secretaria Mariana destaca que quanto a questão da economia, acredita 
que todos conhecem, com relação a troca desse tipo de iluminação e que 
a intenção e que gere tanto uma economia ambiental quanto financeira 
para os cofres públicos e que isso possa ser resolvido o quanto antes, até 
mesmo porque já estão nesse processo desde de 2016. Ressalta que não 
podem dar um prazo certo, pois há a fase de recursos, tem as questões 
judiciais, pois hoje em dia a maioria das empresas que se julgam 
prejudicadas no certame, recorrem ao Judiciário e em relação ao judiciário 
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não se tem esse controle de prazos e por isso não podem afirmar um 
prazo final, mas ressalta que no que diz respeito a administração pública 
estão em fase final para a publicação do edital para a implantação da nova 
rede elétrica de iluminação pública.  O vereador Delaite Rocha (Professor 
Delan) ressalta que a Sra. Mariana responde pelo Controle Interno que é 
responsável pelo manejo da arrecadação, a aplicação e direciona os 
recursos neste caso da iluminação pública e questiona quais os valores 
arrecadados sobre a taxa de iluminação pública no período de 2017 e 
2018. A Sra. Mariana diz que a respeito de toda receita não somente 
referente a iluminação pública aferida pelo Executivo Municipal, destaca 
que o Portal da Transparência em relação a despesa e receita está sem 
por cento em tempo real, ou seja, diz que qualquer cidadão pode entrar 
hoje no Portal e fazer essa verificação em tempo real, mas está 
verificando agora o Relatório Consolidado do ano de 2017 e o acumulado 
foi de R$10 milhões 478mil 522 reais e 65 centavos. O vereador Delaite 
Rocha (Professor Delan) diz que verificou no Portal da Transparência e 
falta os lançamentos dos meses de março e abril do ano de 2016 e que 
não conseguiu encontrar os lançamentos do ano de 2015. Destaca que a 
projeção de dados de arrecadação, a previsão para o ano de 2017 é de 
R$06 milhões 350 mil e a arrecadação foi o que a Sra. Secretaria passou 
de 10 milhões 478 mil 522 reais e 65 centavos, e ressalta que o 
comparativo do percentual em relação a previsão e a arrecadação 
superou do ano de 2017 em 04 milhões 128 mil 522 reais e 65 centavos 
e essa superação corresponde a 65,01% em relação ao ano de 2018. Diz 
ainda que a previsão orçamentária para o ano de 2018 foi de 09 milhões 
230 mil reais, com base na arrecadação de 2017, porem a arrecadação 
foi de 10 milhões 960 mil 302 reais 63 centavos, superando 01 milhão 739 
mil 302 reais 63 centavos, além do previsto com um superávit de 18,84%. 
O vereador Delaite Rocha (Professor Delan) diz que o acumulado do 
Biênio ultrapassa os 22 milhões, a arrecadação acumulada no biênio 2017 
e 2018 e ressalta que fez o cálculo do saldo desse biênio que foi de 05 
milhões 867 mil 825 reais 28 centavos e  pergunta qual o valor exato  da 
arrecadação de 2018 se é somente os 10 milhões como foi passado pela 
Sra. Secretaria, ou se foi corrigido, pois diz que fez uma nova busca e 
encontrou o valor de 11 milhões 426 mil e gostaria de saber qual o valor 
correto. A Sra. Mariana diz que o valor da arrecadação é de 10 milhões 
mesmo, conforme informou anteriormente o valor exato e que acredita 
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que a segunda busca que foi feita pelo vereador Delaite, tenha levado em 
consideração as receitas de aplicação financeira, pois o valor dessa 
receita em 2018 é de 22 mil 974 reais e acredita que tenha sido somado 
esse valor com os 10 milhões. O vereador Delaite Rocha (Professor 
Delan) questiona ainda sobre os valores aplicados referente aos anos de 
2017 e 2018 com relação a iluminação pública da nossa cidade tendo em 
vista uma arrecadação superior a 21 milhões. O Sr. Presidente registra a 
presença do Sr. Márcio Parente, ex-presidente da Aciara. A Sra. 
Secretaria Marina diz que com relação ao que foi dito pelo vereador 
Delaite (Professor Delan) sobre não ter encontrado os dados referente 
aos anos de 2015 e 2016, ressalta que  o município passou por um 
processo de transição e que todos sabem que o município não tem um 
processo de gestão própria, o sistema é terceirizado e que esse processo 
de transição se deu pelo problema que tiveram com o sistema anterior,  
com a empresa que administrava esse sistema, e que um dos problemas 
foi a dificuldade de adequação ao Portal da Transparência pela empresa 
e que estão respondendo um processo no Tribunal de Contas devido aos 
problemas que tiveram com a empresa que administrava esse serviço, só 
que o Controle Interno não ficou inerte a essa situação, oficializaram essa 
empresa constantemente sobre os problemas que estavam ocorrendo. 
Com relação a diferença, o superávit de 2017, destaca que o Decreto que 
passou pela atualização da contribuição é de 31/12/2016, ou seja, por 
isso o ano de 2017 teve esse valor de superávit, já no ano de 2018 o valor 
é bem menor, em virtude do prazo de atualização e o Decreto já estar em 
vigência. Quanto a aplicação da contribuição de melhoria, podem estar 
chamando o departamento responsável que é o Departamento de 
Iluminação para explicar mais detalhadamente essa questão, mas dentre 
as despesas custeadas por esse departamento é incluído a manutenção 
dos veículos que são utilizados e do quadro de pessoal (funcionários), 
além de toda a rede elétrica é custeada com essa verba, e informa que o 
custo fixo do Departamento de Iluminação está em torno de 880 mil reais 
por mês sem os custos extras.  O vereador Wagner Enoque parabeniza a 
Sra. Mariana pelo seu trabalho, diz que quando a mesma falou sobre o 
descarte dos materiais com a troca que será feita, sugere para que o 
município possa gerar receitas, pois há muitas luminárias que foram 
instaladas a pouco tempo e pode até mesmo ser feito o processo de leilão. 
A Sra. Mariana diz que o município está buscado para que a empresa que 
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for realizar o serviço será a responsável pelo descarte e as luminárias que 
tiverem em bom estado não serão descartas apenas as que não tem mais 
condições de uso e será feito uma avaliação criteriosa com esses 
materiais. O vereador Delaite Rocha (Professor Delan) pergunta quantos 
veículos são alugados quantos são do próprio município e se a Sra. 
Mariana tem cópia do contrato do aluguel desses veículos. A Sra. Mariana 
diz que lembra que tem um veículo Doblô com o valor do aluguel de quatro 
mil reais mensal e uma motocicleta no valor de seiscentos reais que são 
exclusivos para o Departamento de Iluminação Púbica. O vereador Delan 
pergunta se há como a Sra. Mariana fornecer cópias de todos os 
processos referente ao Departamento de Iluminação no que se refere a 
iluminação pública. A Sra. Mariana diz que tem como sim fornecer, mas 
não nesse momento não há como, pois, cada serviço gera um processo, 
mas poderá sim posteriormente fornecer essas cópias. O vereador Delaite 
Rocha (professor Delan) questiona sobre a sobra de dinheiro no referido 
departamento o porquê falta tanto material e não é feito os serviços 
necessários. A Sra. Mariana diz que o cidadão também precisa ter 
conhecimento de que pode fazer a solicitação de troca de lâmpadas, mas 
diz que irá saber o porquê há tanta demanda de serviços que não estão 
sendo feitos. O vereador Israel Gomes (Israel da Terezona) diz que no 
seu entendimento deveriam ter sido convidados os representantes do 
Departamento de Iluminação Pública, pois a Sra. Mariana não responde 
pelo serviço de reposição de lâmpadas, e isso é algo que atrapalha muito, 
pois a falta de iluminação pública contribui para o aumento da 
insegurança. O vereador Divino Bethânia Junior  diz que essa Casa de 
Leis recebeu inúmeras críticas quando aprovou a Lei para que fosse feito 
esse serviço da troca das lâmpadas e destaca que essa Lei da Licitação 
é algo que ao invés de ajudar atrapalha muito, pois é algo que deixa o 
serviço público moroso e burocrático e que isso precisa ser mudado. Pede 
autorização para poder se retirar da sessão após terminarem esse 
primeiro momento da sessão com a presença da Sra. Mariana. Em 
votação a solicitação feita pelo vereador Divino Bethânia Junior. Sendo 
aprovado por Unanimidade. Com a palavra o vereador Marcus Marcelo 
destaca que a questão da iluminação pública é algo que é muito cobrado 
pela nossa população e que não há como ser deixado para depois. 
Percebe que neste ano já melhorou um pouco esse serviço de iluminação 
pública, mas há alguns pontos da nossa cidade que não sabem o que 
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acontece porque são pontos críticos. Pergunta sobre o valor da conta de 
energia da nossa cidade? A Sra. Mariana diz que no momento não te esse 
dado, mas pode buscar essa informação e estará passando para o 
vereador Marcus Marcelo. A Secretaria Mariana sugere que possa ser 
marcado uma reunião administrativa com o Departamento de Iluminação 
Pública para que todos os questionamentos e duvidas possam ser 
esclarecidos, diz que seria muito valida essa reunião. Com apalavra a 
vereadora Maria José (Zezé Cardoso) cumprimenta a Secretaria Mariana 
e diz que muito honroso ver uma mulher assumir um cargo tão importante.  
Com a palavra o vereador Delaite Rocha (Professor Delan) pergunta se 
tem condições de encaminhar os Relatórios referente as despesas dos 
serviços prestados com relação a aplicação das taxas. Caso seja possível 
ver agora pelo computador, caso não seja possível poderá encaminhar 
para o seu gabinete. A Sra. Mariana diz que seu computador descarregou, 
mas estará enviando a referida solicitação ao vereador Delaite Rocha 
(Professor Delan). Destaca que o Controle Interno está à disposição para 
ajudar a todos no que for possível e que por ser um órgão mais técnico, 
mas que sempre que for necessário podem entrar em contato com o 
referido departamento do Controle Interno. O vereador Gideon Soares 
parabeniza o vereador Delaite Rocha (Professor Delan) pela inciativa do 
convite a Sra. Mariana.    A Secretaria Marina informa ainda que o tesouro 
púbico não custeia mais o serviço de iluminação pública, a contribuição 
de Iluminação pública é suficiente para custear todo o serviço e mais uma 
vez agradece pelo convite. O Sr. Presidente em exercício vereador Israel 
Gomes agradece a Sra. Secretaria Mariana pela vinda a esta casa de Leis 
e pelos esclarecimentos que foram feitos. Em seguida suspende a 
sessão. Reaberto os trabalhos. A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) 
Vice-Presidente assume a presidência da Mesa Diretora.  Projeto de 
Decreto Legislativo Nº002/019 – Concede Título de Cidadão 
Araguainense ao Sr. Alexandro Andrade Toledo, e dá outras providências. 
Autor: Aldair da Costa Sousa (Gipão). O referido projeto será 
encaminhado as comissões competentes. Requerimento do vereador 
Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº541/019, Nº593/019, 
Nº539/019 e Nº540/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Aldair da Costa Sousa 
(Gipão): Nº502/019 e Nº503/019. Em discussão. Em votação. Aprovados 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador Delaite Rocha da Silva 
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(Professor Delan): Nº572/019, Nº573/019, Nº574/019, Nº575/019 e 
Nº576/019. Em discussão. O vereador Delaite Rocha ressalta que as suas 
proposituras são todas referente a sinalizações horizontal nas faixas de 
pedestres, pois não há nenhuma sinalização nas poucas faixas que ainda 
tem e que possam ser feitas as faixas nos locais necessários.  Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque Neto): Nº601/019 e Nº602/019. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos 
do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº625/019, 
Nº499/019, Nº22/019, Nº240/019 e Nº241/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador Terciliano Gomes 
solicita o retorno para pauta do dia a Moção de nº020/019 de sua autoria. 
A Sra. Presidente solicita da Secretaria da Casa que possa providenciar 
a referida matéria. Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: 
Nº557/019, Nº558/019, Nº559/019, Nº560/019 e Nº561/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento 
Nº603/019 de autoria do vereador Gilmar Oliveira Costa. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Israel Gomes da Silva (Israel a Terezona): Nº596/019 e Nº597/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): Nº344/019 e Nº345/019. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos 
do vereador Leonardo Lima Silva: Nº527/019, Nº604/019 e Nº605/019. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento 
Nº538/019 de autoria do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo. Em 
discussão. O vereador Marcus Marcelo pede apoio a sua propositura, mas 
destaca que gostaria de fazer um requerimento verbal para que possa ser 
incluído o convite a Sra. Neila Carla de Oliveira no requerimento que foi 
aprovado na sessão anterior referente a homenagem ao UNITPAC. Em 
votação o requerimento Nº538/019 de autoria do vereador Marcus 
Marcelo. Aprovado por Unanimidade. A Sra. Presidenta coloca em 
votação a solicitação verbal feita pelo vereador Marcus Marcelo. Sendo 
aprovado por Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José 
Cardoso Santos (Zezé Cardoso): Nº512/019 e Nº513/019. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador Aldair da Costa 
(Gipão) Presidente assume a Presidência da Mesa Diretora. A vereadora 
Maria José (Zezé Cardoso) pede permissão para poder se retirar da 
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sessão devido a um compromisso agendado anteriormente. Em votação 
a solicitação feita pela vereadora Maria José (Zezé Cardoso). Sendo 
aprovado por Unanimidade.  Requerimentos do vereador Terciliano 
Gomes Araújo: Nº611/019, Nº612/019, Nº613/019, Nº614/019 e 
Nº615/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza: Nº463/019, 
Nº464/019, Nº465/019, Nº466/019 e Nº467/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade.  Projeto de Resolução Nº002/019 
de autoria da Mesa Diretora – Dispõe sobre a Concessão de Reajuste ao 
Salário Base dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal de Araguaína 
e dá outras providências. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por 
unanimidade. Moção de Aplauso do vereador Aldair da Costa Sousa 
(Gipão) Nº035/019 – À Srª. Diully Vida Resplande, pela 1ª Conferência de 
Mulheres Queren Hapuque em Araguaína. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Moção de Aplauso Nº020/019 de autoria do 
vereador Terciliano Gomes Araújo – Ao Sr. José da Guia pela posse como 
Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade.  Indicações do 
vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº028/019, 
Nº029/019, Nº030/019, Nº031/019 e Nº032/019. Indicações do vereador 
José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): Nº052/019 e Nº053/019. Todas 
as indicações serão encaminhadas a quem de direito. A sessão é 
suspensa. Reaberto os trabalhos. Moção de Pesar Nº040/019 de autoria 
do vereador Delaite Rocha da Silva (Professor Delan) – Pelo falecimento 
do Sr. José Alves Gomes. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade.  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.  
  


