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 Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Aos nove dias do mês de setembro 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, Delaíte Rocha da Silva, Edimar Leandro 
da Conceição, Enoque Neto Rocha de Souza, Geraldo Francisco da Silva, 
Gilmar Oliveira Costa, Israel Gomes da Silva, Jose Ferreira Barros Filho, 
Maria José Cardoso Santos e Silvinia Pereira de Sousa Pires. Todos em 
número de doze. Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta 
esta sessão e convida a vereadora Silvinia Pereira para fazer a leitura da 
Bíblia. A vereadora faz a leitura Salmo – 90. 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, 
Divino Junior do Nascimento, Leonardo Lima Silva, Marcus Marcelo de 
Barros Araújo, Terciliano Gomes Araújo e Wagner Enoque de Souza 
chegam a sessão e registram suas presenças. O Sr. Presidente informa 
aos moradores do setor Alto Bonito que estão presentes na sessão, que 
é preciso cumprir com as regras do Regimento Interno desta Casa de Leis 
e que já conversou com o Procurador Jurídico da Câmara Municipal e que 
o mesmo irá conversar com os moradores juntamente com todos os 
vereadores, mas que durante a sessão não é permitido se manifestar e 
não pode adentar ao Plenário da Casa com shorts isso é uma 
determinação do Regimento Interno e a Presidência tem que cumpri-lo.   
A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. Correspondências: Oficio – 
Ministério da Educação – Nota Técnica Nº76/2019/DPR/SEB/SEB – 
Processo Nº23123.001836/2019 – 59. Interessado: Presidência da 
Câmara Municipal de Araguaína/TO. Assunto: Indicação nº12/2019 – 
Combate a Ideologia de Gênero na Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental. Oficio Nº160/2019/COORDARN – Ministério Público 
Estado do Tocantins – Assunto: Agradecimento – A Exma. Sra. Dra. 
Valéria Buso Rodrigues Borges – Promotora de Justiça Coordenadora em 
atenção ao Oficio Nº1198/19 agradece o convite e justifica que não 
poderá comparecer em razão de audiências e compromissos 
anteriormente agendados. Oficio Nº284/2019 – 5ªPJ/ARN – TO – 
Ministério Público Estado do Tocantins – 5ª Promotoria de Justiça de 
Araguaína – Referente: A sessão Ordinária no Plenário da Câmara do dia 
16/09/2019 – informe do não comparecimento da Dra. Araína Cesária  - 
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Promotora de Justiça. Tribunal de Contas do Estado do Tocantins – 
Secretaria do Plenário – Oficio Circular Nº03/2019 – SEPLE – Assunto: 
Alerta para o estrito cumprimento da Resolução do Pleno do TCE 
nº429/2019. Oficio IBGE/EU/ARAGUAI/TO nº48/2019 – Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Agencia do IBGE em 
Araguaína /TO. Assunto: Censo Demográfico 2020. Memorando 
005/2019 – Vereador Delaíte Rocha da Silva (Professor Delan) – Assunto: 
Solicitação de prorrogação de prazo do pedido de Vistas dos Projetos de 
Leis nº046 e nº047/2019. O Sr. Presidente diz que não irá adentrar nos 
assuntos das correspondências visto que é preciso cumprir com a Ordem 
do dia e receber os convidados que constam na pauta da sessão, mas 
deixa determinado que retirem cópias dos ofícios que forem solicitados 
pelos vereadores. O vereador Terciliano Gomes diz que só gostaria de 
sugerir que fosse feito uma moção de aplauso em nome de todos os 
Parlamentares, ao Prefeito e Governador do Estado do Estado do Rio de 
Janeiro sobre o posicionamento dos mesmos quanto a preocupação em 
defender e manter os princípios familiares. Ordem Do Dia: Convite: Em 
atendimento aos Requerimentos Nº550/019 e Nº698/019 de autoria dos 
vereadores Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva) e Terciliano 
Gomes Araújo. Assunto: Para tratar do aumento da passagem do 
transporte coletivo, quais os investimentos que a Aviação Passaredo tem 
feito ou buscado para o nosso município, a situação dos pontos de 
coletivos da nossa cidade e as situações dos coletivos que fazem o 
transporte dos passageiros se ar-condicionado e sem acessibilidade para 
os deficientes, bem como debater acerca do não cumprimento por parte 
da Empresa Passaredo do Art. 200, §4º, inciso I da Lei Orgânica de 
Araguaína, que trata sobre a vedação de limite de horário e dia para uso 
do passe estudantil no Transporte Público. Presenças para compor a 
Mesa Diretora: Sr. Fábio Fiarotto Astolfi – Presidente da Agência 
Municipal de Segurança, Transporte e Trânsito de Araguaína – TO, o Sr. 
João Morais de Sousa – Encarregado de Tráfego da Empresa Passaredo 
de Araguaína – TO e o Sr. Humberto Otaviano Pereira Junior – Gerente 
da Empresa Passaredo. O Sr. Presidente cumprimenta a todos os 
convidados que compõem a Mesa Diretora e pede que seja destacado o 
seu apreço pelo Sr. João Morais, visto que conheceu o mesmo quando 
trabalhou na Empresa Viação Lontra e que foram colegas de trabalho por 
muitos anos. É feito a leitura dos dois requerimentos de Nº550/019 e 
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Nº698/019 de autoria dos vereadores Geraldo Silva e Terciliano Gomes. 
Com a palavra o vereador Geraldo Silva autor de uma das proposituras, 
agradece a todos os convidados que compareceram nesta sessão e 
destaca que apresentou esse requerimento para que muitas situações 
que estão ocorrendo com relação ao transporte público da nossa cidade 
possam ser esclarecidas e resolvidas. O vereador Geraldo Silva fala com 
relação aos pontos dos coletivos que precisam de melhorias e 
adequações necessárias, ressalta o valor das passagens que não condiz 
com a situação que se encontra os veículos que fazem o transporte 
público. Diz que irá aguardar as respostas aos questionamentos que 
foram feitos e posteriormente poderá apresentar outros, caso seja 
necessário. A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) Vice-Presidente 
assume a Presidência da Mesa Diretora. Com a palavra o vereador 
Terciliano Gomes que também é autor de uma das proposituras, 
cumprimenta a todos os presentes e ressalta que a falta de fiscalização 
dos Mototaxistas clandestinos prejudica muito a qualidade do transporte 
dos Mototaxistas legalizados e assim como do transporte público. Faz um 
questionamento com relação a garantia do cumprimento da lei que dá o 
direito aos estudantes de terem a meia passagem sem o limite de uso e 
acredita que o transporte clandestino é o maior vilão com relação a 
prejudicar o transporte público do nosso município e que gostaria de 
ressaltar que já foram feitas sete licitações referente ao Transporte 
Público e que todas foram desertas, ou seja, não compareceu nenhuma 
empresa interessada em assumir o Transporte Público da nossa cidade. 
Com a palavra o Sr. Humberto agradece pela realização dessa sessão 
que é uma oportunidade muito relevante e destaca que a Empresa para 
ter um equilíbrio financeiro precisa fazer alguns ajustes e que no contrato 
da Empresa com o Município este contrato deixa bem claro com relação 
a esses ajustes que todo mês de novembro deve ser feito um aumento e 
que isso é feito com analise de planilhas e dentro das normas do contrato 
e que foi dado publicidade em todo o processo e foi aprovado pelos 
vereadores. Com relação aos investimentos, ressalta que estão se 
esforçando e que são nove veículos adaptados para atender a 
acessibilidade dos dezenove veículos que circulam na cidade e 
pretendem até o final do ano que vem todos os veículos estejam 
adaptados. E que estão buscando a renovação da frota, contudo é preciso 
que fique bem claro que a empresa tem seus gastos e que há uma 
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clausula no contrato que é o subsidio mensal por parte da Prefeitura 
Municipal para que haja o equilíbrio financeiro, só que não estão tendo o 
repasse por parte da Prefeitura Municipal, ou seja, o valor é de R$01 
milhão e quinhentos mil reais que a Prefeitura deve para a Empresa 
Passaredo de subsidio atraso e que isso já tem o atraso de um ano e que 
a Empresa gasta R$200 mil reais por mês em folha de pagamento, cita 
como exemplo que o faturamento do mês passado foi de R$312 mil 315 
reais e que não tiveram o repasse por parte da Prefeitura, ou seja, já 
tiveram um déficit e isso só vai acumulando. O Sr. Humberto diz que é 
conhecedor que é preciso fazer algumas melhorias, mas é preciso 
também que tenham a contrapartida do município. O sr. Presidente 
vereador Aldair da Costa (Gipão) reassume a Presidência da Mesa 
Diretora. Com a palavra o Sr. Fábio Astolfi que agradece pelo convite que 
lhe foi feito e diz que são conhecedores do problema do transporte 
clandestino e que os clandestinos desafiam todos os dias a ASTT e a 
Polícia e que trazem prejuízo para a nossa cidade, e que são organizados 
e se caracterizam como uma quadrilha que está instalada e organizada 
como tal. Fala da necessidade da efetivação da Guarda Municipal, para 
que possam conseguir atuar mais efetivamente com relação a essa 
problemática. Em aparte o vereador Divino Bethânia Junior diz que hoje 
infelizmente qualquer pessoa pode ser Taxi ou Mototaxi clandestino e que 
é preciso que a nossa população se conscientizem de não usarem esse 
transporte e que até hoje ninguém foi punido pelo assassinato do Agente 
de Transito que ocorreu na nossa cidade. Continua com a fala o Sr. Fábio 
Astolfi e diz que com relação ao Agente que foi assassinado, o  que ficou 
sabendo que não era especificamente para o Agente que morreu e sim 
para que fosse assassinado qualquer Agente, ou seja, queriam mesmo 
era matar um Agente de Transito. Ressalta que é preciso mobilizar toda 
a sociedade, Policias Militar e Civil, Ministério Público e todas esferas 
envolvidas nessa questão do transito, pois, essa é uma questão muito 
complexa e que não é exclusivamente do Poder Público, mas de todos a 
responsabilidade de terem um transito melhor. Diz que é conhecedor que 
precisam ampliar os pontos de ônibus e reformar alguns, mas que isso 
custa muito caro e que teve uma ideia de construírem pontos de ônibus 
ecológicos de madeiras e que essas madeiras possam ser doadas pela 
policia através das madeiras que são apreendidas. Em parte, o vereador 
Geraldo Silva sugestiona para que possa ser feito a parceria público 
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privada para a construção dos pontos de ônibus. O Sr. Fábio diz que é 
uma sugestão muito boa, mas é preciso também que as pessoas atentem 
pois há muito preconceitos com relação a localização dos pontos de 
ônibus, pois muitos empresários não querem que instalem pontos em 
frente aos seus estabelecimentos. O vereador Divino Bethânia Junior 
destaca com relação ao grande número de motoristas desrespeitando as 
sinalizações de transito e que isso é algo muito sério e ressalta também 
o problema dos veículos apreendidos que estão amontoados em frente 
as Delegacias e que precisam ter uma destinação certa e gostaria de 
destacar também a importância de se fazer uma campanha educativa 
para que o Poder Público traga o cidadão para perto dos Agentes de 
Transito. Com a palavra o vereador Edimar Leandro ressalta com relação 
a problemática do transporte público e diz que após ouvir a fala do Sr. 
Humberto sobre o débito do município para com a Empresa Passaredo 
não há como fazer cobranças a essa empresa. O vereador Delaíte Rocha 
(Professor Delan) questiona com relação ao concurso público foi 
prorrogado e com a mudança da Lei a prorrogação está acabando e até 
o momento não há indícios de um concurso para a guarda municipal. O 
Sr. Fábio Astolfi diz que a Lei extinguiu o cargo e por isso pediu a 
prorrogação do concurso na esperança de que poderia haver uma 
mudança, mas isso não ocorreu. O vereador Delaíte Rocha (Professor 
Delan) questiona se há projeção com relação a um novo concurso. O Sr. 
Fábio Astolfi diz que até onde sabe e foi informado a previsão desse 
concurso é para esse ano ainda. Com a palavra o vereador Carlos Silva 
diz que gostaria de fazer quatro questionamentos aos representantes da 
Empresa Passaredo são os seguintes: qual a frota ativa a frota que roda 
diariamente, porque a frota ainda não foi renovada, qual o faturamento 
médio mensal da empresa no ano de 2018 e 2019 e qual a avaliação 
comercial da frota. O vereador Carlos Silva faz mais quatro 
questionamentos ao Sr. Fábio Astolfi que são eles; o que foi arrecadado 
em infrações de transito nos anos de 2018 e 2019, como está sendo 
aplicado essas arrecadações, porque aumentou a tarifa da passagem 
sem ter passado pela Câmara Municipal e diz que apresentou um 
requerimento dia 22 de Maio desse ano convocando o Sr. Fábio Astolfi e 
o mesmo não compareceu e já se passou  mais de sessenta dias e o 
mesmo não justificou sua ausência, ou seja, houve um descumprimento 
da convocação. O vereador Wagner Enoque questiona com relação aos 
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Leilões dos veículos apreendidos, como e onde estão sendo aplicados e 
destinados os recursos arrecadados nestes leilões. A vereadora Maria 
José Cardoso (Zezé Cardoso) Vice-Presidente assume a Presidência da 
Mesa Diretora novamente. Com a palavra o Sr. Fábio Astolfi diz que 
gostaria de pedir perdão ao vereador Carlos Silva por não ter 
comparecido e que achou que nesta sessão a solicitação do mesmo 
estava inclusa, e coloca-se a disposição para retornar a esta Casa de Leis 
sempre que for necessário e com relação aos valores que são 
arrecadados com as infrações não tem o valor preciso mas pode 
encaminhar ao mesmo documentos sobre esses valores, mas o que pode 
dizer é que a aplicação desses recursos arrecadados é exclusivamente 
em melhorias no próprio transito. Quanto a questão do aumento da tarifa 
da passagem ouve uma confusão por parte do representante da 
Passaredo, não é que está Casa de Leis tenha aprovado o aumento, o 
que aconteceu e que apenas um representante desta Casa de Leis 
compareceu a reunião compondo a Comissão que analisou o reajuste da 
tarifa e que foi dado publicidade em todo o processo. Diz que os serviços 
de instalação dos Tachões serão feitos em várias localidades e que 
esperam conseguir atender a todos.  O Sr. Fábio Astolfi pede desculpas 
pois terá que se retirar da sessão por ter um compromisso judicial. A Sra. 
Presidente em exercício vereadora Maria José (Zezé Cardoso) agradece 
ao Sr. Fábio pela presença e pelas explicações que foram feitas. O Sr. 
Humberto da empresa Passaredo responde aos questionamentos do 
vereador Carlos Silva e diz que são dezenove veículos na ativa e que 
realmente a frota está meio ano abaixo da média e que ano que vem 
estará chegando frota nova. Diz que não tem em mãos com relação ao 
faturamento que foi solicitado pelo vereador, mas poderá estar 
encaminhando ao mesmo o que foi solicitado e que o valor de toda a frota 
incluindo os veículos reserva que totaliza 25 veiculos e no valor de R$ 01 
milhão 800 mil reais podendo chegar a R$02 milhões de reais. O vereador 
Carlos Silva solicita do Sr. Humberto que encaminhe para esta Casa de 
Leis através de oficio as informações com relação aos faturamentos da 
Empresa Passaredo nos anos de 2018 e 2019. Diz que com relação ao 
valor da frota os 25 ônibus contando com os carros reservas o valor 
deveria ser de 01 milhão e quinhentos mil reais pelos cálculos que ele fez 
e não bate com o valor que foi dito, ou seja, como ter uma frota de valor 
tão alto e que não está a contendo para assistir a nossa população. Com 
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a palavra o Sr. João Morais que agradece pelo convite que lhe foi feito, 
diz ser uma honra comparecer a esta Casa de Leis e encontrar com o 
vereador Aldair da Costa (Gipão) com quem trabalhou por tantos anos e 
que coloca-se a disposição para ajudar no que for preciso com relação a 
empresa.   Sr. Humberto diz que todas as informações estão à disposição 
no site da empresa e que o valor alto do subsídio do município e devido 
ao tempo da falta de repasse e ressalta que caso precisem estão a 
disposição para os eventuais questionamentos. O Sr. Presidente 
vereador Aldair da Costa (Gipão) reassume a presidência e agradece aos 
convidados que se fizeram presentes e suspende a sessão. Reaberto os 
trabalhos. O Sr. Presidente declara encerrada a sessão pois acabou o 
prazo regimental da sessão e não foi solicitado prorrogação da sessão 
em tempo hábil. Para constar lavrou-se esta ata que depois de lida e 
aprovada será devidamente assinada.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     


