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 Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Aos vinte  e sete dias do mês Maio de dois mil e 
dezenove, às quatorze horas sob a presidência do vereador Aldair da 
Costa Sousa, compareceram os seguintes vereadores: Alcivan José 
Rodrigues, Carlos da Silva Leite, Delaite Rocha da Silva, 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 de 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 Alcivan 
Rodrigues para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo 
– 111.  O secretario vereador Israel Gomes (Israel da Terezona) faz a 
leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado 
por unanimidade. Correspondências: Oficio Nº195/2019/SMF – 
Secretário Municipal da Fazenda – Assunto: Encaminhamento de 
Extratos Bancários referente ao mês de abril de 2019.  Ordem Do Dia: 
Projeto de Lei Nº036/019 – Dispõe sobre a revogação do Artigo 7º da Lei 
nº3022/2016. Autor: Executivo Municipal. É feito a leitura em Plenário do 
referido projeto. Demonstrativo do movimento financeiro da Câmara 
Municipal referente ao mês de março/2019. A referida matéria será 
encaminhada as comissões competentes. Projeto de Decreto Legislativo 
Nº005/019 – Concede Título de Cidadão Araguainense ao Sr. José Garcia 
Jardim dos Santos, e dá outras providências. Autor: Gideon da Silva 
Soares. É feito a leitura na ínt5egra do referido projeto. Em 1ª discussão. 
Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Decreto  
Legislativo Nº006/019 – Concede Título de Cidadão Araguainense ao Sr. 
Waldemir Luiz Ferrari, e dá outras providências. Autor: Delaite Rocha da 
Silva (Prof. Delan).É feito a leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª 
discussão. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de 
Decreto Legislativo Nº007/019 – Concede Título de Cidadão 
Araguainense ao Sr. Cícero Cerqueira da Luz, e dá outras providências. 
Autor: Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro). É feito a leitura 
na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado 
por Unanimidade.  Projeto de Decreto Legislativo Nº008/019 – Concede 
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Título de Cidadão Araguainense ao Major Edilson Pereira de Sousa, e dá 
outras providências. Autor: Wagner Enoque de Souza. É feito a leitura na 
íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado 
por Unanimidade.  Projeto de Decreto Legislativo Nº009/019 – Concede 
Título de Cidadão Araguainense ao Pastor Paulo Cilas de Oliveira, e dá 
outras providências. Autor: Wagner Enoque de Souza. É feito a leitura na 
íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado 
por Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo Nº010/019 – Concede 
Título de Cidadã Araguainense à Sra. Marieta Cruz de Souza Lemos, e 
dá outras providências. Autora: Maria José Cardoso Santos (Zezé 
Cardoso). É feito a leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. 
Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Decreto 
Legislativo Nº011/019 – Concede Título de Cidadão Araguainense ao Sr. 
Laudecir Rossi, e dá outras providências. Autora: Maria José Cardoso 
Santos (Zezé Cardoso). É feito a leitura na íntegra do referido projeto. Em 
1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de 
Decreto Legislativo Nº012/019 – Concede Título de Cidadão 
Araguainense ao Sr. João Batista do Carmo, e dá outras providências. 
Autor: Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro). É feito a leitura 
na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado 
por Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo Nº013/019 – Concede 
Título de Cidadão Araguainense ao Tenente Coronel QOPM João Márcio 
Costa Miranda, e dá outras providências. Autor: Alcivan José Rodrigues 
(Soldado Alcivan). É feito a leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª 
discussão. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade.  A sessão é 
suspensa. Reaberto os trabalhos. O Sr. Presidente registra a presença do 
Sr. Adailton, filho do Ex-vereador Antônio Leite.  Projeto de Decreto 
Legislativo  Nº014/019 – Concede Título de Cidadão Araguainense ao Sr. 
Roberto Corrêa Ribeiro de Oliveira e dá outras providências. Autor: 
Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque Neto). É feito a leitura na íntegra 
do referido projeto. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. O Sr. Presidente registra a presença da Professora Rose, 
e faz um convite a mesma para que faça sua inscrição para uso da 
Tribuna Livre da Casa. Requerimentos do vereador Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº1256/019, Nº1257/019 e Nº1258/019. Em 
discussão.  O vereador Alcivan ressalta que está solicitando reposição de 
lâmpadas em duas ruas do setor Brejão, mas o setor está precisando 
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como um todo de melhorias. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O 
Sr. Presidente registra as presenças dos Taxistas e Mototaxistas 
presentes nesta sessão. O vereador Terciliano Gomes solicita alteração 
de pauta para a apreciação dos requerimentos de sua autoria, uma vez 
que, os Mototaxistas e Taxistas estão presentes para acompanhar a 
votação das referidas matérias. O vereador Alcivan Rodrigues sugere 
para  que o Sr. Santólio – Taxista e o Sr. Rone (Bodim) – Mototaxista 
possam fazer uso da palavra representando as referidas categorias. O Sr. 
Presidente coloca em votação a solicitação de alteração de pauta. Sendo 
aprovada por Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano 
Gomes Araújo: Nº1289/019, Nº1299/019, Nº1309/019, Nº1193/019 e 
Nº1358/019. Em discussão. O vereador Terciliano Gomes ressalta que 
faz uso da Tribuna para destacar a propositura de Nº1299/019 que solicita 
do Executivo Municipal um estudo para enviar para esta Casa de Leis um 
projeto de lei instituindo o Táxi Lotação e que as vagas dessa modalidade 
de transporte sejam preenchidas com o excedente de taxistas e 
mototaxistas já legalizados e caso o projeto de lei não venha dessa forma, 
se for pra abrir mais vagas,  já deixa afirmado que não votará favorável, 
pois estão solicitando que seja criado essa nova modalidade para que os 
mototaxistas que não são legalizados e estão na lista de excedentes 
possam ter essa oportunidade de se tornarem profissionais legalizados. 
Ressalta que com relação a propositura que trata da criação de uma 
Comissão Especial de Inquérito para investigar a prestação de serviços 
executados pela Empresa BRK Ambiental, no que trata do fornecimento 
de agua tratada e os serviço de coleta de esgoto, diz que essa comissão 
irá investigar a legalidade das alterações contratuais, as planilhas de 
custos da operação de tratamento de agua e esgoto, validade do contrato 
de concessão vigente, avaliação das tarifas vigentes e outas questões 
que serão investigadas e averiguadas por essa Comissão. O vereador 
Wagner Enoque parabeniza o autor pela apresentação das proposituras, 
e destaca que tudo que é ilegal não prospera e diz que gostaria de cobrar 
do Executivo Municipal que chame os guardas armados para dar 
segurança para os Taxistas e Mototaxistas, pois houve a alteração para 
a ASTT para que isso fosse feito e nada, ou seja, os Mototaxistas e 
Taxistas estão cansados de promessas. O vereador Gideon Soares diz 
que nesta semana irá encontrar com o Sr. Prefeito Municipal e irá agendar 
a reunião com o mesmo e os representantes dos Taxistas e Mototaxistas. 
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O vereador Terciliano Gomes diz que a qualquer momento terá uma 
paralização do transporte público dos taxistas e Mototaxistas e irão fechar 
as ruas da cidade e que estará com os mesmos apoiando. O Sr. 
Presidente coloca em votação o uso da palavra pelos representantes dos 
Taxista e Mototaxistas. Sendo aprovado por Unanimidade. Com a palavra 
o Sr. Rone – Representante dos Mototaxistas que agradece por essa 
oportunidade e agradece o vereador Terciliano Gomes, mas gostaria de 
pedir o apoio desta Casa de Leis para que os vereadores possam ir até o 
Sr. Prefeito para agilizar essa situação. Com a palavra o Sr. Santólio – 
representante dos Taxistas diz que a cidade de Marabá foi a cidade que 
usaram como modelo, onde a modalidade Taxis Lotação já está 
legalizada e está funcionando muito bem e que acabou com o transporte 
clandestino e por isso estão presentes aqui hoje para pedir esse apoio 
para legalizarem a lei do Taxis Lotação, pois mesmo se não for legalizada 
irão dar continuidade a modalidade, pois irão prestar um serviço de 
qualidade com preços justos. Com a palavra o vereador Marcus Marcelo 
parabeniza o vereador Terciliano Gomes por sempre estar lutando pelos 
mototaxista e taxistas e cumprimenta os mesmos que estão presentes 
nesta sessão e manifesta seu apoio as duas classes. Com a palavra o 
vereador Edimar Leandro diz que já foi taxistas e sabe da luta e do 
trabalho de cada um, ressalta que os vereadores podem cobrar pelo 
projeto de lei e outro caminho é o Poder Executivo Encaminhar o projeto 
de lei da Guarda Municipal e se não for assim não irá resolver essa 
situação. Com a palavra a vereadora Maria José Cardoso (Zezé Cardoso) 
cumprimenta a todos os Mototaxistas e Taxista presentes e manifesta seu 
apoio aos mesmos. Diz que gostaria de solicitar alteração de pauta para 
votação de uma moção de pesar de sua autoria, visto que precisará sair 
para acompanhar um sepultamento. Com a palavra o vereador Divino 
Bethânia Junior manifesta seu apoio e diz que espera que o Executivo 
Municipal possa regularizar essa situação para que os Mototaxistas e 
Taxistas possam trabalhar de forma digna e com segurança. Com a 
palavra o vereador Delaite Rocha (Professor Delan) diz que o problema 
só será resolvido quando for criada a Guarda Municipal com a realização 
do concurso público e que isso só pode ser feito pelo Executivo Municipal 
e que essa Casa de Leis só pode ajudar ouvindo as referidas classes e 
levando a demanda e cobrando do Poder Público, pois a execução da 
matéria só pode ser feita pelo Executivo Municipal e por isso pede que 
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cumpram a Lei e realize o concurso da Guarda Municipal. Com a palavra 
o vereador Geraldo Silva que manifesta seu apoio as referidas classes e 
parabeniza o autor da propositura pela apresentação da mesma. Com a 
palavra o vereador Carlos Silva diz que esse problema já era para ter sido 
resolvido há muito tempo pelo Poder Público, não precisaria ter chegado 
a esse ponto e deixa o seu apoio as referidas categorias. O vereador 
Divino Bethânia Junior solicita permissão para compor a Comissão que 
está sendo solicitada pelo vereador Terciliano Gomes. O Sr. Presidente 
informa ao vereador Divino Bethânia que ele é o quarto vereador que 
solicita para compor essa comissão e que irá avaliar todos os pedidos 
com cautela. Em votação os requerimentos do vereador Terciliano 
Gomes. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Aldair 
da Costa Sousa (Gipão): Nº1301/019 e Nº1344/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº1354/019 de 
autoria do  vereador Carlos da Silva Leite. Em discussão. O vereador 
Carlos Silva ressalta que apresentou essa propositura convocando os 
representantes do IMPAR, pois essa Casa de Leis entrará em recesso e 
se apresentasse um convite este não tem prazo determinado para ser 
atendido, já a convocação tem prazo para ser cumprida regimentalmente. 
Em votação o requerimento Nº1354/019. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Divino Junior do Nascimento (Divino 
Bethânia Junior): Nº1217/019, Nº1224/019, Nº1225/019, Nº1289/019 e 
Nº1292/019. Em discussão. O vereador Divino Bethânia Junior ressalta a 
propositura de Nº1272/019 que solicita a construção de uma calçada com 
degraus no canteiro central da Avenida Filadélfia em frente ao Parque de 
Exposição, uma vez que, o Fórum foi construído e não foi pensado na 
questão do estacionamento e da segurança das pessoas que transitam 
naquela localidade. O vereador Marcus Marcelo manifesta seu apoio ao 
vereador Divino Bethânia Junior e ressalta que na referida localidade será 
preciso realizar um estudo para a construção de um estacionamento pois 
trata-se de uma rodovia TO, sendo uma localidade onde o transito está 
extremamente intenso. Em votação os requerimentos do vereador Divino 
Bethânia Júnior. Aprovados por Unanimidade. O vereador Divino 
Bethânia Junior pede permissão para poder se retirar da sessão pra poder 
acompanhar um sepultamento. O vereador Geraldo Silva pede alteração 
de pauta para votação da moção de aplauso ao “Piu”, Ex-funcionário 
desta Casa de Leis. O Sr. Presidente coloca em votação a solicitação feita 
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pelo vereador Divino Bethânia Junior. Sendo aprovado por Unanimidade. 
O Sr. Presidente coloca em votação a solicitação feita pelo vereador 
Geraldo Silva. Sendo aprovado por Unanimidade. Moção de Aplauso de 
autoria do vereador Geraldo Francisco da Silva Nº088/019 – Ao sr. 
Benedito Mende da Silva Filho, mais conhecido como “Piu” pelos 28 anos 
de serviços prestados a esta Casa de Leis.  Em discussão. O vereador 
Geraldo Silva diz que essa moção é uma pequena homenagem e uma 
forma de reconhecimento aos anos de trabalho que o Sr. Piu exerceu 
nesta Casa de Leis. O vereador Carlos Silva diz que infelizmente não foi 
encontrado a documentação de contribuição ao INSS do Sr. Piu, pois se 
tivessem encontrado essa documentação o mesmo estaria dando entrada 
na sua aposentadoria, mas que está ajudando quanto a essa questão e 
solicita permissão para subscrever nesta moção. O vereador José 
Ferreira (Ferreirinha) manifesta seu voto favorável e pede para 
subscrever na moção, mas diz que gostaria de fazer um pedido ao Sr. 
Presidente para assim que for possível possa chamar o Sr. Piu para voltar 
a trabalhar nesta Casa de Leis. O Sr. Presidente diz que a vinda do Sr.Piu 
para esta Casa de Leis não depende dele, pois o Tribunal de Contas 
proibiu a contratação de funcionários devido a realização do Concurso 
Público da Câmara e que se dependesse da Presidência da Casa o Sr. 
Piu já estaria trabalhando na Câmara Municipal. O vereador Marcus 
Marcelo diz que teve a oportunidade de quando esteve como Presidente 
da Câmara Municipal, o Sr. Piu estar trabalhando na Casa e que foi uma 
honra e solicita permissão para subscrever na referida moção. Em 
votação a moção Nº088/019. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos 
do vereador Delaite Rocha da Silva (Professor Delan): Nº1217/019, 
Nº1224/019, Nº1225/019, Nº1289/019 e Nº1292/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº1310/019, 
Nº1311/019, Nº11312/019, Nº1313/019 e Nº1330/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque Neto): Nº1176/019, Nº1276/019, 
Nº1277/019, Nº1278/019 e Nº1285/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador Geraldo 
Francisco da Silva ( Geraldo silva): Nº1283/019 e Nº1296/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Gideon da Silva Soares: Nº1335/019 e Nº1336/019. Em 
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discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento 
Nº1284/019 de autoria do vereador Gilmar Oliveira Costa. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): Nº1303/019, Nº1304/019 e 
Nº1305/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento Nº1307/019 de autoria do vereador José Ferreira Barros 
Filho (Ferreirinha). Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: 
Nº1282/019, Nº1320/019 e Nº1321/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Wagner 
Enoque de Souza: Nº1263/019, Nº1267/019, Nº1274/019 e Nº1314/019. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de 
Aplauso Nº092/019 de autoria do vereador Edimar Leandro da Conceição 
( Edimar Leandro) – Á Diretoria da CEI Santa Clara e toda a sua equipe 
pela realização da abertura da IV Semana do Bebê. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade.  Moção de Aplauso do vereador 
Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva) Nº087/019 – Ao Movimento 
Adorai, pela 11ª Edição que aconteceu no dia 18/015/2019 na escola de 
tempo Integral Joaquim Carlos Sabino. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. O vereador Geraldo Silva pede a retirada das 
moções de sua autoria Nº089/019 e Nº090/019 para reapresenta-las na 
próxima sessão. O Sr. Presidente retira de pauta as referidas matérias a 
pedido do autor das mesmas. Moção de Aplauso Nº091/019 – Ao Sr. 
Jorciley de Oliveira por ter assumido o cargo de Diretor da Clínica – Escola 
Mundo Autista. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Moção de Pesar Nº094/019 de autoria do vereador Aldair da Costa Sousa 
(Gipão) – Pelo falecimento do Sr. Leopoldino Gonçalves da Silva. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Pesar 
Nº097/019 de autoria do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado 
Alcivan) – Á família do Sr. Luís Sousa Silva. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Indicações do vereador Edimar Leandro da 
Conceição (Edimar Leandro): Nº146/019, Nº147/019, Nº148/019 e 
Nº151/019. As indicações serão encaminhadas a quem de direito. A 
sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. 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. 


