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  Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Aos vinte e quatro dias do mês Junho de dois mil e 
dezenove, às quatorze horas sob a presidência do vereador Aldair da 
Costa Sousa, compareceram os seguintes vereadores: Alcivan José 
Rodrigues, Delaíte Rocha da Silva, Divino Junior do Nascimento, Edimar 
Leandro da Conceição, Gideon da Silva Soares, Gilmar Oliveira Costa, 
Israel Gomes da Silva, Jose Ferreira Barros Filho, , Maria José Cardoso 
Santos, 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 José Ferreira (Ferreirinha) para fazer a 
leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo – 91.  O secretario 
vereador Israel Gomes (Israel da Terezona) faz a leitura da ata da sessão 
anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Os 
vereadores, Carlos da Silva Leite, Geraldo Francisco da Silva, Leonardo 
Lima Silva e Marcus Marcelo de Barros Araújo  chegam a sessão e 
registram suas presenças. Correspondências: Oficio Nº002/2019 – 
gabinete do vereador Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque Neto) – 
Assunto: Justificativa de ausência do vereador na sessão do dia 24 de 
Junho de 2019. Oficio Nº1132/2019/PRES/SANEATINS – Assunto: 
Requerimento Nº717/2019. Ordem Do Dia: O Sr. Presidente informa que 
os representantes do Executivo Municipal ainda não chegaram na sessão 
e que irão dar seguimento a pauta do dia até que os mesmos cheguem à 
sessão. Projeto de Lei Complementar Nº006/019 – Altera a redação do 
Artigo 41 da Lei 2494 de 28 de dezembro de 2006. – Código de 
Parcelamento do Solo Urbano. Autor: Terciliano Gomes Araújo. O referido 
projeto será encaminhado as comissões competentes. Projeto de Lei 
Complementar Nº003/019 – Acrescenta dispositivo à Lei Complementar 
n°008/2013. Autor: Marcus Marcelo de Barros Araújo. Em 2ª discussão. 
Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº1502/019, Nº1645/019, 
Nº1657/019, Nº1680/019 e Nº1690/019. Em discussão. O autor das 
proposituras pede a retirada de pauta da propositura de Nº1680/019 para 
que a mesma retorne na pauta da próxima sessão do dia 25/06/2019. A 
referida propositura é retirada da pauta a pedido do autor das mesmas. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade exceto a propositura de 
Nº1680/019. Requerimento do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão) 
Nº1739/019. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
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Requerimentos do vereador Divino Junior do Nascimento (Divino 
Bethânia Jr.): Nº1724/019, Nº1725/019 e Nº1726/19. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Delaíte Rocha da Silva (Professor Delan): Nº1656/019, Nº1660/019 e 
Nº1711/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar 
Leandro): Nº1663/019 e Nº1664/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da 
Silva Soares: Nº1683/019 e Nº1740/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira 
Costa: Nº1733/019 e Nº1734/019. Em discussão. Em votação. Aprovados 
por Unanimidade. Requerimento do vereador Israel Gomes da Silva 
(Israel da Terezona) Nº1701/019.  Em discussão. Em votação. Aprovado 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho 
(Ferreirinha): Nº1450/019 e Nº1451/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima 
Silva: Nº1677/019 e Nº1678/019. Em discussão. Em votação. Aprovados 
por Unanimidade. Requerimento do vereador Marcus Marcelo de Barros 
Araújo Nº1681/019. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade.  Requerimento da vereadora Maria José Cardoso Santos 
(Zezé Cardoso) Nº1699/019. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. O Sr. Presidente informa que irão suspender a ordem do 
dia para atender a propositura de convite de autoria do vereador 
Terciliano Gomes. Convite: Em atendimento ao Requerimento Nº717/019 
de autoria do vereador Terciliano Gomes Araújo – Assunto: Discutir 
acerca das calçadas construídas em parceria com o Poder Público e a 
Empresa BRK Ambiental. Presenças: o Sr. Nicasio Rodrigues Mourão – 
Diretor do Departamento Municipal de Postura e Edificações (DEMUPE); 
a Sra. Sandra Lúcia Leal – Engenheira e Gerente da Empresa BRK em 
Araguaína e o Sr. Sigmar Vinhal – Proprietário da Empresa CVC, os 
mesmos compõem a Mesa Diretora. O Sr. Presidente cumprimenta a 
equipe da Empresa BRK que vieram acompanhando a Sra. Sandra Lucia 
e os convida para ocuparem a Tribuna de Honra. É feito a leitura do 
requerimento Nº717/019 de autoria do vereador Terciliano Gomes.  Com 
a palavra o vereador Terciliano Gomes autor do convite, que cumprimenta 
a todos os presentes e ressalta que apresentou essa propositura com 
intuito de que os representantes da BRK e da CVC possam dar as devidas 
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informações com relação as obras que são feitas nas calçadas do nosso 
município, e que o serviço precisa ser feito com qualidade. Ressalta que 
é preciso que esses serviços das calçadas sejam feitos de forma a 
respeitar o direito de todos os cidadãos com relação a acessibilidade tanto 
dos pedestres, quanto dos proprietários dos imóveis. Faz uma 
apresentação através do Data Show com fotos que mostram como estão 
hoje as calçadas da nossa cidade, não respeitando a Lei que rege a 
questão da acessibilidade. Com a palavra a Sra. Sandra Lucia que 
cumprimenta a todos na pessoa do Sr. Presidente vereador Aldair da 
Costa (Gipão) e agradece pelo convite que é uma oportunidade de 
esclarecer alguns pontos necessários. Diz que todas as etapas das obras 
foram acompanhadas pelos representantes da Prefeitura e que trabalham 
cumprindo o Decreto que foi baixado pelo Executivo Municipal com 
relação ao piso e as fotos que foram mostradas pelo vereador Terciliano 
Gomes são pontos específicos que após as obras das calçadas foram mal 
utilizadas pela população já não é de responsabilidade da Empresa BRK, 
contudo nos locais onde o cidadão detectou que houve um problema na 
execução da obra deve informar a Empresa BRK para que esta entre e 
contato com a empresa que executa os serviços das obras das calçadas. 
Em aparte o vereador Terciliano Gomes diz que gostaria de ressaltar que 
há localidades em que mostrou nas fotos ele foi verificar pessoalmente. A 
Sra. Sandra Lucia diz que o material que é utilizado nas calçadas foi 
determinado pelo município e que é preciso que informem a Empresa 
para que esta vá ao local informado e verifique se é má execução do 
serviço, ou se foi problema no material utilizado ou se o local foi mal 
utilizado por algum cidadão ou pela população, e destaca que há muitos 
pontos que foram feitos os serviços pela BRK, e que muitos proprietários 
dos imóveis já modificaram o serviço da forma como foi deixado pela 
empresa, e que isso já não é mais de responsabilidade da BRK.  Com a 
palavra o Sr. Nicasio que cumprimenta a todos os vereadores e a 
população presente e diz que o DEMUPE trabalha cumprindo o Código 
de Postura e faz a leitura do artigo que trata da questão das calçadas. Em 
aparte o vereador Delaíte Rocha (professor Delan) pergunta com que 
frequência o DEMUPE tem acompanhado os trabalhos da BRK. Em 
aparte o vereador Terciliano Gomes diz que há um padrão do material 
que é utilizado para fazer as calçadas e se esse padrão não está 
garantindo o acesso que se tinha antes da obra e que é  preciso que seja 
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analisado o padrão que está sendo utilizado. O Sr. Nicasio diz que o 
proprietário ou o inquilino é o responsável por fazer a calçada do seu 
imóvel, com relação ao acompanhamento das obras sempre tem um fiscal 
e um engenheiro acompanhando os serviços e quando é detectado 
alguma irregularidade é feito a notificação necessária. O vereador Delaíte 
Rocha (Professor Delan) diz que na localidade da Rua Princesa Isabel 
próximo a Rua 04 no Bairro São João, foi feita uma reclamação e o padrão 
do serviço não foi respeitado. O Sr. Nicasio diz que pode estar verificando 
pessoalmente essa localidade e qualquer modificação em área pública 
que for feita precisa ser analisada e se o serviço foi mal executado pela 
BRK a mesma será notificada para que retorne e refaça o serviço e se for 
feito um serviço num logradouro público por alguma equipe do município 
este irá refazer o reparo. Com a palavra o vereador Israel Gomes (Israel 
da Terezona) ressalta a importância dessa sessão e destaca que é 
precisa analisar alguns pontos na nossa cidade que precisam dar o direito 
de acessibilidade da nossa população. Com a palavra o vereador 
Leonardo Lima diz que a impressão que tem da Empresa BRK é a pior 
possível e faz um relato de como teve muitos problemas com os serviços 
que a BRK realizou no bairro que ele reside e diz que até hoje os serviços 
que foram realizados não ficaram a contendo da população. Com a 
palavra o vereador Divino Bethânia Junior diz que é preciso que todos 
atentem que está sessão não é para que fiquem apontando culpados e 
sim para que possam encontrar as soluções necessários para os 
problemas que existem no nosso município, ou seja, há locais em que os 
serviços que foram feitos pela BRK muitos moradores reclamam, ou seja, 
as pessoas estavam acostumadas com um padrão anterior e como a Sra. 
Sandra informou o padrão foi modificado e também que há localidades 
em que os próprios moradores refizeram os serviços nas calçadas 
construindo rampas devido a necessidade do dia a dia e que isso precisa 
ser visto para que cheguem num consenso. Com a palavra o vereador 
Marcus Marcelo que cumprimenta a todos os presentes e questiona a 
respeito de algumas localidades da Vila Aliança. O vereador Edimar 
Leandro questiona qual é o valor da taxa mínima e porque há algumas 
localidades em que a calçada está afundando. A Sra. Sandra Lúcia diz 
que muitos serviços que foram executados já foram alterados pelos 
moradores como foi dito anteriormente, com relação aos critérios que são 
utilizados para a execução dos serviços é cumprindo um Decreto que foi 
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executado pelo Município no ano de 2017, quanto ao valor da taxa mínima 
é de R$45,10 (quarenta e cinco reais e dez centavos) e R$13,00 (treze) 
reais para quem é cadastrado na baixa renda. O vereador Edimar Leandro 
pergunta a Sra. Sandra quando a Empresa BRK irá parar de fazer buracos 
nas ruas da nossa cidade. A Sra. Sandra diz que a intercorrência de 
pavimentos é um serviço constante e que o centro da cidade tem uma 
sobrecarga muito grande de veículos e que a empresa está trabalhando 
para que ocorra o mínimo de vazamentos e que infelizmente os 
vazamentos ocorrem. O vereador Leonardo Lima diz que é preciso 
divulgar um numero um local para que possam entrar em contato sobre 
os problemas e questiona sobre a responsabilidade de um serviço que foi 
feito e que apareceu problemas. A Sra. Sandra diz que se a Empresa 
executou uma obra e o padrão não ficou a contendo a Empresa é a 
responsável, mas se foi por fatores externos, ou se os serviços forma 
alterados pelo morador do imóvel, precisa ser visto essa questão e 
informar o Município para entrarem num consenso sobre o reparo do 
serviço. O Sr. Nicasio diz que a Via Lago está sendo relicitada para que 
os serviços sejam feitos de  adaptação das calçadas, onde será 
garantindo com relação a acessibilidade, quanto a questão da 
responsabilidade de um serviço ou obra, é preciso que haja a denúncia e 
após feita a reclamação os fiscais irão averiguar a localidade e verificar 
se a responsabilidade do reparo é do município ou da Empresa BRK, com 
relação ao Dertins a Engenheira entrou em contato com o DEMUPE 
apresentando um projeto e que este será analisado pelo Secretário de 
Infraestrutura para dar um posicionamento.  Com a palavra o vereador 
Wagner Enoque parabeniza o vereador Terciliano Gomes pela 
apresentação da propositura que originou o convite e faz um pedido a Sra. 
Sandra Lúcia que a Empresa BRK possa fazer uma divulgação maior 
sobre a taxa de 13,00 reais para as pessoas que não tem condições de 
pagar os 45,00 reais e fala que a Empresa BRK investe muito pouco no 
trabalho social e que a Empresa deveria abraçar uma causa social.  Com 
a palavra o vereador Terciliano Gomes diz que foi informado que são 
quatro empresas terceirizadas pela Empresa BRK na prestação dos 
serviços e cita nos nomes que são: CVC, CVN, VCK e IMPERMAX e que 
é preciso saber qual dessas empresas é a responsável pelos serviços que 
estão deixando a desejar para não culparem as empresas erradas. Diz 
que é importante que a Empresa BRK analise as situações em que o 
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cidadão não está usando o esgoto por motivo de ser inviável a ligação 
nas instalações que foram deixadas pela Empresa BRK, pois há pessoas 
que estão pagando taxa de esgoto sem usufruir dos serviços. Ressalta 
que gostaria de agradecer a Sra. Sandra pela presença e sempre que a 
Empresa BRK foi convidada por esta Casa de Leis, sempre compareceu 
e agradece os demais funcionários que também se fizeram presentes. O 
vereador Divino Bethânia Junior diz que gostaria de agradecer os 
convidados que se fizeram presentes, mas diz que não poderia deixar de 
registrar com relação ao mau cheiro da unidade da Empresa BRK que se 
localiza na Marginal Neblina, pois toda semana recebem reclamações 
com relação a essa localidade. O vereador Terciliano Gomes registra a 
presença do Sr. Marabá – Mototaxista e  diz que para finalizar gostaria de 
ressaltar a fala do Presidente da Empresa BRK com relação aos 47 
(quarenta e sete) municípios do nosso Estado que estão se 
movimentando com relação a tarifa de esgoto aplicada por essa empresa, 
que no seu ponto de vista é abusiva, o Presidente da BRK disse ser um 
movimento natural, mas para ele vereador Terciliano Gomes não é nada 
natural e que em breve estarão analisando com relação a essa questão 
após a composição da Comissão que foi solicitado por ele nesta Casa de 
Leis. A Sra. Sandra agradece pelo convite e coloca-se a disposição para 
ajudar e esclarecer o que for possível. O Sr. Nicasio agradece pelo convite 
que lhe foi feito e ressalta que o DEMUPE está à disposição da população. 
A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos.  O Sr. Presidente prorroga 
a sessão por mais uma hora. Em votação a prorrogação da sessão. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano 
Gomes Araújo: Nº1706/019, Nº1707/019, Nº1708/019 e Nº1709/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Wagner Enoque de Souza: Nº1514/019, Nº1691/019, 
Nº1702/019 e Nº1703/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Moções de Aplausos de autoria do vereador Aldair da 
Costa Sousa (Gipão): Nº116/019 – Ao Sr. Claudio Reis Soares da Silva, 
Presidente do Setor Presidente Lula, pela criação do Centro de Lazer 
Maria Ferreira da Silva, Nº117/019 – À CIADSETA, pela septuagésima 
sétima AGO (Assembleia Geral Ordinária), na pessoa do Pastor Paulo 
Martins Neto – Presidente e Nº119/019 – Pela celebração dos 108 anos 
das Assembleias de Deus no Brasil. Em discussão. Em votação. 
Aprovadas as moções de aplauso por Unanimidade. Moção de Pesar de 
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autoria do vereador Divino Junior do Nascimento (Divino Bethânia Jr.) 
Nº114/019 – À família da Sra. Maria Conceição Vileda de Oliveira. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade.  Moção de Pesar 
Nº120/019 de autoria do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado 
Alcivan) – Á família da Sra. Maria José Milhomem de Araújo. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade.  Moção de Aplauso 
Nº118/019 de autoria do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo 
Silva) – Ao Sindicato Rural de Araguaína pela realização da 51ª 
Exposição Agropecuária de Araguaína. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Moção de Aplauso de autoria do vereador 
Alcivan Rodrigues (Soldado Alcivan) Nº121/019 – A Quadrilha Arranca 
Toco, em nome do seu Presidente Rogério Feliciano, por ser a campeã 
do Festival Junino de Araguaína 2019. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade.  O vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) 
pede a suspensão da sessão. A sessão é suspensa. Reaberto os 
trabalhos. Projeto de Lei Nº041/2019 de autoria da Mesa Diretora – 
Subsídios de Prefeito, Vice-Prefeito Vereadores e Secretários Municipais. 
É feito a leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. Em 1ª 
votação. Aprovado por Unanimidade. O vereador Wagner Enoque 
cumprimenta a sua esposa que acaba de chegar ao plenário e diz que 
gostaria de parabenizar a todos que realizaram e desenvolveram o 
Projeto Sou Luz. Tribuna: O vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) 
ressalta que a Sra. Secretaria Municipal do Controle Interno quando veio  
a esta Casa de Leis informou que o Executivo Municipal estaria enviando 
o projeto de lei que trata do Plano de cargo e carreira dos servidores do 
quadro geral do município, só que até hoje a Sra. Secretaria não 
encaminhou para esta Casa de Leis o referido projeto, ou seja, a Câmara 
Municipal já está quase entrando de recesso das sessões parlamentares  
e o Executivo Municipal sequer encaminhou a referida matéria para que 
possam analisar a mesma. O vereador Edimar Leandro diz que irá 
aguardar até o final do mês de Junho  para tomarem as devidas 
providências. O vereador Geraldo Silva diz que gostaria de deixar  
justificada a sua ausência  na sessão de amanhã, pois terá que ir a uma 
reunião do Conselho Antidrogas na cidade de Palmas. 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.  


