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 Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Aos vinte e três 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, Delaíte Rocha da Silva, Edimar Leandro da Conceição, Israel 
Gomes da Silva, Jose Ferreira Barros Filho, Marcus Marcelo de Barros 
Araújo, Maria José Cardoso Santos, Silvinia Pereira de Sousa Pires, 
Terciliano Gomes Araújo e Wagner Enoque de Souza. Todos em número 
de onze. 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 – 27, Versículo – 10.  
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, Enoque Neto Rocha 
de Souza, Geraldo Francisco da Silva, Gilmar Oliveira Costa e Leonardo 
Lima Silva chegam a sessão e registram suas presenças. 
Correspondências: Oficio Externo Nº032/2019 – Gabinete do vereador 
Divino Bethânia Junior – Assunto: Justificativa de ausência do vereador 
na sessão do dia 23 de setembro de 2019. OFICIO/RH/GAB/SEC 
Nº949/2019 – Secretário Municipal da Saúde – Jean Luís Coutinho 
Santos – Assunto: Resposta ao Requerimento Nº305 de autoria do 
vereador Terciliano Gomes Araújo. OFICIO/RH/GAB/SEC Nº949/2019 – 
Secretário Municipal de Saúde – Jean Luís Coutinho Santos – Assunto: 
Resposta ao Requerimento Nº878 de autoria do vereador Aldair da Costa 
Sousa (Gipão). HDO 150/2019 – Hospital Dom Orione – Diretor 
Presidente – Padre Jarbas Assunção Serpa – Assunto: Resposta a 
Indicação Nº184/2019 de autoria do vereador José Ferreira Barros Filho 
(Ferreirinha). Oficio nº423/2019/SMF – Secretário Municipal de Fazenda 
– Assunto: Encaminhamento de Extratos Bancários referente ao mês de 
agosto de 2019. O Sr. Presidente informa que os ofícios que são em 
repostas as solicitações feitas por vereadores, foram entregues cópias 
dos mesmos nos gabinetes dos respectivos vereadores autores das 
referidas solicitações. Ordem Do Dia: Convite: Em atendimento ao 
Requerimento Nº2128/019 de autoria do Vereador Geraldo Francisco da 
Silva (Geraldo Silva) – Assunto: Em alusão à Semana Nacional do 
Trânsito, comemorada do dia 18 ao dia 25 de setembro com o tema: “No 
Trânsito o Sentido é a Vida” – Presenças para compor a Mesa Diretora: 



 
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 

JOÃO CARLOS COUTO TEIXEIRA – Agente de Trânsito do DETRAN-

TO;  TEN. CEL. JOÃO MARCIO COSTA MIRANDA – Comandante do 2° 
BPM/TO que neste ato está sendo representado pelo Tenente Coronel 
Márcio Antônio Rodrigues de Carvalho – Subcomandante do 2º BPM; 

TEN. CEL. QOPM JAMES MATOS DUARTE – Comandante do BPM 
RED que neste ato está sendo representado pelo Capitão do Batalhão 

Rodoviário o Sr. Sebastião Lima; CLAUDIEL SANTOS – Diretor de 

Educação para o Trânsito ;    ALBERTO GOMES – Diretor do SAMU;  
MARIA DULCIMARY FONSECA – Diretora da Unidade de Pronto de 

Atendimento - UPA; VÂNIO RODRIGUES – Diretor do Hospital Regional 

de Araguaína; ROBERTO MENDES DE ALMEIDA – Chefe do Posto da 
Polícia Rodoviária Federal. Com a palavra o vereador Geraldo Silva autor 
do requerimento, que cumprimenta a todos os presentes e agradece aos 
convidados que compareceram nesta sessão e atenderam ao seu convite. 
Faz uma explanação dos dados sobre os acidentes de trânsito na nossa 
cidade, onde ressalta que são dados alarmantes e destaca a necessidade 
de mais agentes de trânsitos, pois infelizmente há muitas pessoas mal-
educadas no trânsito e isso pode custar vidas, por isso faz um pedido ao 
Chefe do Poder Executivo que agilize o concurso da Guarda Municipal. 
Com a palavra o Sr. Claudiel Santos que agradece por esse convite e 
destaca a importância da campanha que estão realizando nesta semana 
onde comemoram a Semana Nacional do Trânsito do dia 18 ao dia 25 de 
setembro e ressalta que é muito importante a participação de todos e 
agradece a todos os órgãos envolvidos nesta ação e informa ainda que 
irão dar início ao Projeto Vidas no Trânsito e pede o apoio desta Casa de 
Leis. O Sr. Presidente registra que visitou o Sr. Vânio Rodrigues no 
Hospital Regional e que foi muito bem recebido pelo mesmo. Com a 
palavra o Sr. Vânio Rodrigues que cumprimenta a todos os presentes na 
pessoa do Sr. Presidente Aldair da Costa (Gipão) e do vereador Geraldo 
Silva autor da propositura que originou esse debate. Diz que só irão 
mudar os dados que foram relatados sobre o trânsito quando investirem 
na educação, pois é algo que precisa ser visto por toa a sociedade e 
principalmente pelo Poder Público para que possam conseguir reverter 
esse cenário do trânsito que é caótico e informa que o Hospital Regional 
está sempre de portas abertas para atender a todos e ajudar no momento 
que precisarem. Com a palavra a Sra. Dulcemary cumprimenta a todos 
os presentes e ressalta que veio representando a UPA e caso alguém 
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tenha alguma dúvida relacionada a Unidade de Pronto Atendimento está 
a disposição para os devidos esclarecimentos. Com a palavra o Sr. 
Sebastião Lima – Capitão do Batalhão Rodoviário ressalta que esta 
sessão é muito importante e cumprimenta a todos os presentes e destaca 
a importância da competência dos Policiais Rodoviários e que devido a 
fiscalização intensa que estão realizando diminuíram muito os acidentes 
com animais nas rodovias. O vereador Alcivan Rodrigues ressalta sobre 
a questão da fata de efetivo e questiona sobre os postos policiais nas 
saídas da nossa cidade. O Capitão Sebastião diz que foi uma opção 
estratégica, que ao invés dos policias ficarem parados nos postos estão 
em transito e trabalhando e que isso contribuiu muito para o êxito das 
missões e operações e diz que gostaria de parabenizar esta Casa de Leis, 
pois não se tem nenhuma interferência política no trabalho da Polícia e 
que isso no passado atrapalhava muito e hoje não se tem mais essa 
interferência. Coma palavra o Sr. Alberto Gomes que cumprimenta todos 
na pessoa do seu irmão o vereador Israel Gomes e ressalta que é preciso 
que todos se conscientizem que o trânsito é de responsabilidade de toda 
a sociedade e que o SAMU realiza um trabalho enorme com relação aos 
acidentes de trânsito. O vereador Delaíte Rocha pergunta qual a faixa 
etária das pessoas que sofrem os acidentes de trânsito. O vereador 
Alcivan Rodrigues pergunta também sobre a estatística dos veículos 
envolvidos nos acidentes. O Sr. Alberto diz que os acidentes de motos 
são mais de 70%, ou seja, o índice é altíssimo e com relação a faixa etária 
das pessoas envolvidas nos acidentes é maior entre 31 anos a 50 anos, 
ou seja, o percentual é maior que 18%, diz que será montado uma 
Comissão que atuará no projeto que foi divulgado pelo Sr. Claudiel e 
gostaria de informar que o SAMU realiza 735 atendimentos por mês. Com 
a palavra o Tenente Coronel Márcio Antônio que cumprimenta a todos os 
presentes, e o vereador Geraldo Silva autor do requerimento, diz que a 
educação no trânsito é fundamental, principalmente nas escolas e 
ressalta que infelizmente muitos não aprendem com a educação é preciso 
que seja feito as repreensões no trânsito e que os Agentes de Trânsito 
ajudam muito nessas ações, Ressalta que as abordagens são mais 
produtivas que as Blitz, pois agora com o WhatsApp, esse trabalho das 
Blitz não tem a mesma eficácia, e no mais deixa os seus agradecimentos 
a todos. O Sr. Presidente registra a presença do Tenente Cardoso. Com 
a palavra o Chefe da Polícia Rodoviária o Sr. Roberto Mendes, que 
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cumprimenta a todos e destaca que a Policia Rodoviária Federal possui 
cinco unidades operacionais no Estado do Tocantins e que a de 
Araguaína é a Unidade mais importante e por isso é onde se tem única 
Delegacia da PRF. Ressalta que o trânsito é um assunto de suma 
importância, pois inúmeros são os problemas e que é preciso que todos 
assumam a responsabilidade que cada um tem, diz que hoje em dia a 
PRF está trabalhando para fornecer Bafômetros e Etilômetro para os 
postos das PRF para que consigam combater os motoristas embriagados 
que é um dos problemas mais frequentes, mas que não pode ser 
esquecido também a infração de se usar o celular no trânsito e que isso 
precisa ser policiado por todos. O Sr. Presidente registra as presenças da 
Sra. Cleide – Coordenadora do Trânsito do DETRAN, os Agentes de 
Trânsito da ASTT a Sra. Jane Eufrásia e o Sr. Mourão e os Agentes do 
DETRAN o Sr. Araújo, Sr. Domingos, Sr. Diego e o Sr. Daniel. Com a 
palavra o vereador Terciliano Gomes cumprimenta a todos os convidados 
que compõem a Mesa Diretora e ressalta a fala do Capitão Sebastião 
onde destacou e parabenizou esta Casa de Leis por não estar havendo 
mais interferência política nos trabalhos da Polícia e que este debate é 
muito importante, pois estão debatendo a preservação da vida e que 
gostaria de ressaltar a sua preocupação com relação ao transporte púbico 
da nossa cidade, pois os clandestinos estão prejudicando muito o 
transporte público de Araguaína e por isso pede a ajuda da polícia militar 
nessa questão. A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) Vice-Presidente 
assume a Presidência da Mesa Diretora. Com a palavra o Tenente 
Coronel Márcio Antônio diz que a Polícia Militar é proibida de fazer 
investigação e que a Policia Civil é a responsável por esse trabalho. Com 
a palavra o vereador Delaite Rocha (Professor Delan) diz que é um debate 
muito bom e de grande responsabilidade, pois é preciso que muitos 
deixem mal hábitos e respeitem as normas e as regras que é preciso ter 
no trânsito para que a ordem se estabeleça.   Com a palavra a vereadora 
Silvinia Pereira diz que sente muito feliz por ter a presença de pessoas 
preocupadas na busca da preservação da vida, diz que é visto que no 
nosso País a violência no trânsito tem sido um grande problema e que é 
muito importante que todos busquem a paz não somente no trânsito mais 
em todas as esferas da nossa cidade. Com a palavra o vereador Israel 
Gomes cumprimenta a todos os presentes e aos convidados que 
compõem a Mesa Diretora e diz que o Presidente da ASTT não tem tido 
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descanso por parte dessa Casa de Leis, pois todos os vereadores têm 
cobrado muito com relação as melhorias no trânsito da nossa cidade. O 
Tenente Coronel Márcio Antônio pede aos vereadores que conversem 
com seus Deputados e Senadores e mudem a legislação com relação ao 
porte de armas dos Agentes de Trânsito, pois os mesmos não podem 
portar armas e se isso for mudado mudará muito a atuação deles e que é 
preciso dar capacitação adequada e necessária aos Agentes de Trânsito 
para que estes possam portar armas. Com a palavra o vereador Gilmar 
Oliveira cumprimenta a todos os presentes e ressalta a importância da 
educação de trânsito nas escolas e diz que apresentou um projeto de lei 
para que fosse inserido nas escolas públicas a disciplina de educação de 
trânsito, mas infelizmente o projeto não passou por vício de iniciativa e 
parabeniza todos que trabalham diretamente com o trânsito e trabalham 
buscando melhorias. O vereador Edimar Leandro pergunta porque não 
está tendo policiais nos postos da Policia Militar e cita como exemplo o 
Posto da Policia inativo que tem em frente ao Balneário Parque das Aguas 
e solicita do Sr. Presidente desta Casa de Leis que possa fazer gestão 
junto ao Sr. Governador do Estado o Sr. Mauro Carlesse para que receba 
todos os vereadores para uma reunião e que estes cobrem a realização 
urgente do concurso da Policia Militar. O Tenente Coronel Márcio Antônio 
diz que com relação aos Postos da Policia Militar estarem fechados é uma 
questão de estratégia, pois com isso as Blitz são realizadas sem dia e 
data fixas para que surpreendam os infratores. O Sr. Claudiel diz que o 
Sr. Fabio Astolfi não pode comparecer por estar de licença por ter sido pai 
recentemente. Diz que infelizmente Araguaína não foi planejada e que é 
preciso que as pessoas se planejem ao sair de suas casas e não deixem 
para sair em cima da hora do seu compromisso, pois isso gera tumultos 
no trânsito, ressalta que o DENATRAN disponibiliza apostilas 
gratuitamente que trata sobre a educação no trânsito, para as escolas e 
professores, basta que entrem no site e solicitem.  O Sr. Presidente 
vereador Aldair da Costa reassume a Presidência da Mesa Diretora. Com 
a palavra o vereador Alcivan Rodrigues parabeniza todos os órgãos e 
entidades que trabalham em busca de melhorias para o trânsito, e ao 
vereador Geraldo Silva por ter tido a iniciativa desse debate e ressalta o 
triste episódio da morte do Agente de Trânsito e que já passou mais de 
dois anos e até hoje ninguém foi responsabilizado. Com a palavra o 
vereador José Ferreira (Ferreirinha) cumprimenta a todos os presentes e 
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parabeniza o vereador Geraldo Silva pela apresentação da propositura 
que originou esta sessão. Diz que quando esteve à frente do DETRAN da 
nossa cidade realizou diversas campanhas educativas nas escolas e nas 
ruas assim como blitz educativa no nosso município e ressalta que é 
preciso que a polícia tenha ações mais enérgicas, com maior número de 
Agentes de Trânsito, aumentar o número de efetivo da Policia Militar e 
aplicar a Lei, pois há pessoas que só conseguem aprender quando se 
aplica a Lei com mais rigor. Com a palavra o Capitão Lima que esclarece 
com relação aos Postos é uma questão estratégica, pois precisam policiar 
13 mil quilômetros de rodovias no Estado e que estas precisam ser 
patrulhadas e que realmente precisam aumentar o efetivo. Com a palavra 
o Chefe Roberto Mendes do Posto da Polícia Rodoviária Federal ressalta 
a importância das denúncias com relação aos condutores perigosos e que 
todos podem fazer essa denúncia no número que a PRF disponibiliza, 
com relação aos animais soltos nas rodovias os proprietários desses 
animais serão responsabilizados. Com a palavra o vereador Wagner 
Enoque diz que os ensinamentos começam em casa e que as escolas 
ajudam nesse trabalho e parabeniza o vereador Geraldo Silva pela 
sessão. Com a palavra o vereador Geraldo Silva diz que mais uma vez 
gostaria de agradecer a todos que compareceram e que tem certeza que 
foi um debate muito proveitoso e que esclareceu muitas dúvidas. Ressalta 
que é preciso que todos os vereadores cobrem do Sr. Prefeito a 
efetividade do aumento dos Agentes de Trânsito e diz que irá propor como 
Presidente da Comissão de Direitos Humanos desta Casa de Leis e que 
irá protocolar uma ação junto ao Ministério Público com relação a 
realização do Concurso Público da Policia Militar. O Sr. Presidente 
registra as presenças dos Agentes de Trânsito da ASTT: Jorvino, Abreu, 
Gonçalves, Oliveira e Gouveia. Em seguida o Sr. Presidente convida a 
todos os convidados presentes para tirarem uma foto oficial. A sessão é 
suspensa. Reaberto os trabalhos. Projetos para as Comissões: Projeto de 
Lei Nº051/019 de Autoria do vereador Divino Junior do Nascimento 
(Divino Bethânia Jr.). Projeto de Lei Nº055/019 de Autoria do vereador 
José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha). Projeto de Lei Nº056/019 de 
Autoria do vereador Marcus Marcelo De Barros Araújo. Os referidos 
projetos serão encaminhados as comissões competentes. Projeto de Lei 
Nº054/019 – Dispõe sobre a reversão de bem doado à União, através da 
Polícia Federal e autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a 
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proceder a nova doação ao Estado do Tocantins, através do Ministério 
Público Estadual e revoga a Lei nº2608, de 19 de maio de 2009, e dá 
outras providências. Autor: Executivo Municipal. É feito a leitura na íntegra 
do referido projeto. Em 1ª discussão. O vereador Marcus Marcelo pede a 
suspensão da sessão. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. 
Continua em 1ª discussão o Projeto de Lei Nº054/019. O vereador Marcus 
Marcelo pede o voto favorável aos vereadores. O vereador Delaíte Rocha 
(Professor Delan) fala com relação a Lei que rege as doações que são 
feitas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.  Em 1ª votação o Projeto 
de Lei Nº054/019. Aprovado por Maioria. Com um voto contrário do 
vereador Carlos da Silva Leite. Projeto de Lei Nº001/019 –Trata da 
obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais, localizados no 
Município de Araguaína –TO, a disponibilizar aos seus consumidores a 
relação das empresas credenciadas para prestação de assistência 
técnica autorizada, aos produtos que são comercializados no local, nos 
termos que especifica. 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. O vereador Geraldo Silva 
pede a prorrogação da sessão por trinta minutos podendo ser prorrogada 
por mais trinta minutos. Em votação a prorrogação da sessão. Sendo 
aprovado por maioria. Com oito votos favoráveis e cinco contrários. 
Projeto de Lei Nº043/019 –Institui a Semana Municipal do Ciclismo no 
âmbito do Município de Araguaína, e dá outras providências. Autor: 
Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva). É feito a leitura na íntegra do 
referido projeto. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Projeto de Resolução Nº004/019 – Institui Honraria de 
Destaque do Ano a Operadores de Segurança Públicas, a ser concedida 
pela Câmara Municipal de Araguaína. Autor: Terciliano Gomes Araújo. É 
feito a leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. Em 1ª 
votação. Aprovado por Unanimidade.  Requerimento do vereador Aldair 
da Costa Sousa (Gipão) Nº2213/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Edimar Leandro 
da Conceição (Edimar Leandro): Nº2059/019 e Nº2060/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº1993/019 e 
Nº1994/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque 
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Neto): Nº1956/019 e Nº2095/019. Em discussão. Em votação. Aprovados 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva 
(Geraldo Silva): Nº2179/019 e Nº2180/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador Gilmar Oliveira 
Costa Nº2236/019. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva (Israel 
da Terezona): Nº2164/019 e Nº2165/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos do vereador José Ferreira 
Barros Filho (Ferreirinha): Nº2043/019 e Nº2117/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador Marcus 
Marcelo de Barros Araújo Nº2238/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano 
Gomes Araújo: Nº2006/019 e Nº2007/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Wagner 
Enoque de Souza:  Nº2107/019 e Nº2108/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de Aplauso de autoria do 
vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo Nº165/019 – Ao Presidente da 
Aracarnes – Sebastião de Alencar Bastos (Toquinho), pela adesão ao 
Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisb-

POA), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Em 
discussão. O vereador Marcus Marcelo ressalta o grande trabalho que 
vem sendo realizado pelo Sr. Sebastião Alencar (Toquinho) e solicita o 
apoio dos nobres vereadores. O vereador Wagner Enoque parabeniza o 
autor e pede para subscrever na moção. A vereadora Maria José (Zezé 
Cardoso) manifesta seu apoio e pede para subscrever na moção. O 
vereador Alcivan Rodrigues diz que realmente o Sr. Sebastião está 
realizando um excelente trabalho e manifesta seu voto favorável e pede 
para subscrever na moção. O vereador Marcus Marcelo agradece os 
apoios manifestados e diz que a moção está aberta aos vereadores que 
queiram subscrever. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de 
Aplauso de autoria da vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé 
Cardoso) Nº162/019 – À Coordenação do curso de Gestão de Turismo da 
UFT Campus de Araguaína, pelos 10 anos do curso e que vem 
contribuindo de maneira eficaz com a qualificação do setor do turismo em 
Araguaína e região. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. O Sr. Presidente informa que há duas moções de aplauso 
fora de pauta e se não houver objeção por parte do plenário irá inserir as 
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mesmas na ordem do dia. Não houve objeção por parte do plenário. 
Moção de Aplauso Nº170/019 de autoria do vereador Aldair da Costa 
(Gipão) – Ao IFTO – Campus de Araguaína, pelo aniversário de 10 anos. 
Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade.  Moção de 
Aplauso Nº169/019 de autoria do vereador Delaíte Rocha (Professor 
Delan) – À Sra. Cleide de Sousa Morais – Mestre em Educação – 
Educadora de Trânsito desde 2005 e Equipe pelos relevantes trabalhos 
que tem desempenhado na Ciretran e nas entidades estudantis de 
Araguaína. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Indicações de autoria do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo: 
Nº206/019 e Nº207/019. As Indicações serão encaminhadas a quem de 
direito. Tribuna: A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) diz que gostaria 
de parabenizar o Sr. Prefeito e a sua equipe responsável pela ação de 
limpeza do Lago Azul, que foi realizada neste último final de semana, 
juntamente com a Associação dos moradores do setor Tecnorte. 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.   


