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  Ata da 8ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Aos  vinte e quatro 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, Divino Junior do 
Nascimento, Edimar Leandro da Conceição, Enoque Neto Rocha de 
Souza, Geraldo Francisco da Silva, Gilmar Oliveira Costa, , Jose Ferreira 
Barros Filho, Marcus Marcelo de Barros Araújo, Maria José Cardoso 
Santos, Silvinia Pereira de Sousa Pires e Terciliano Gomes  Araújo. Todos 
em número de quatorze. Havendo número legal o Sr. Presidente declara 
aberta esta sessão e convida o vereador Divino Junior do Nascimento 
(Divino Bethânia Junior) para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a 
leitura em Salmos – Capitulo – 25. O secretario em exercício vereador 
Gilmar Oliveira Costa faz a leitura da ata da sessão anterior. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Os vereadores, 
Israel Gomes da Silva e Wagner Enoque de Souza chegam a sessão e 
registram suas presenças. Correspondências: Oficio 
Nº132/2019/ARN/REI/IFTO – Instituto Federal de Educação, Ciências e 
Tecnologia do Tocantins – Assunto: Convite para a Solenidade de 
Aniversário do Campus Araguaína do IFTO. Oficio 
Nº1197/2019/PRES/NATURATINS – Sebastião Albuquerque Cordeiro – 
Presidente – Assunto: Resposta ao Oficio Nº1354/2019. Oficio 
Nº1358/2019 – Green Power – Ademar Borges da Silva – Coordenador 
de O&M. EGP – AE – 005/19 – Alvorada Energia S/A – CGH CORUJÃO 
– Processo no Naturatins: 1032-2011 – Assunto: Atendimento a 
Notificação 168627 Presidente Ordem Do Dia: Convite: Em atendimento 
ao Requerimento Nº2172/019 de Autoria do vereador Terciliano Gomes 
Araújo – Assunto: Debater acerca da continuidade da mortandade de 

peixes no Rio Lontra. Presenças para compor a Mesa Diretora:  LINEU 

MACHADO SILVA JÚNIOR – Gerente da Empresa BRK em Araguaína;  
JOSÉ MANOEL ALVES JÚNIOR – Gerente de Operações da Empresa – 

BRK;   1° TENENTE QOA ANTÔNIO LIBANIO DOS SANTOS – 
Comandante da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar Ambiental 

(CIPAMA) de Araguaína;  ILZA BETE – Presidente da Associação 
Guardiões do Rio Lontra. Com a palavra o vereador Terciliano Gomes 
autor do requerimento que agradece aos convidados que estão 
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presentes, e que lamenta muito a ausência do representante da Empresa 
que administra a CGH Corujão e que encaminhou um oficio, mas que 
seria de suma importância a sua presença, pois o Sr. Ademar coloca no 
documento que está tudo tranquilo sendo que não está, pois os peixes 
estão morrendo e diz que espera que o Sr. Ademar possa estar 
acompanhando essa sessão e que se sensibilize para vir a esta Casa de 
Leis, assim como lamenta a ausência do Sr. Secretário Municipal Junior 
Marzola e que o líder do Sr. Prefeito possa transmitir o seu sentimento de 
indignação e agradece a Sra. Lorena Alves, representante da Naturatins 
que não pode comparecer mas justificou a sua ausência. Ressalta que 
espera que com a realização desse debate possam conseguir chegar a 
uma solução para esse problema da mortandade dos peixes. Com a 
palavra o vereador Divino Bethânia Junior que cumprimenta a população 
presente e aos convidados que compõem a Mesa Diretora. Diz que ele 
como morador e filho de Araguaína é triste e revoltante ver todos os dias 
o esgoto maltratado que é despejado no Rio Lontra e que por muitas 
vezes foi aos órgãos fiscalizadores, já fez denúncias, já encaminhou 
solicitações e que isso já tem anos, pois é desde do primeiro ano que 
assumiu como vereador desta Casa de Leis e que já está no seu segundo 
mandato e que foi pessoalmente e viu de perto um cano enorme da 
Empresa BRK que despeja esgoto diariamente no Rio Lontra. Ressalta 
que esteve no Ministério Público juntamente com a Sra. Ilza Bete e que 
registraram a ação que foi movida contra a BRK e que essa empresa 
entrou com recurso e parece que a resposta da Empresa BRK foi a 
mortandade de mais peixes do nosso Rio Lontra. Destaca que gostaria 
de perguntar aos representantes da BRK se é essa a mensagem, o 
legado que essa Empresa BRK quer deixar para o futuro da nossa cidade 
e pergunta também que dia será resolvido essa situação, que dia a 
Empresa BRK irá instalar um mecanismo que resolva de uma vez por 
todas esse problema da poluição do Rio Lontra. Com a palavra a Sra. Ilza 
Bete que cumprimenta a todos os presentes e diz que essa situação do 
Rio Lontra não é a primeira vez que acontece, diz que neste ano no dia 
1º de agosto foi registrado uma mortandade de peixes em quantia menor 
exatamente quando o rio secou e ficou apenas correndo o esgoto, no dia 
10 de setembro houve também mortandade dos peixes novamente a 
mesma situação e se a vasão da agua parou com certeza os peixes iriam 
morrer pois faltou oxigênio e se o esgoto corre todos os dias no rio e se 
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esse esgoto não tivesse sido permito pela Naturatins para serem lançados 
no Rio Lontra pelas empresa desde do ano de 2010 e que a sua luta 
começou nesse ano. Ressalta que quando observou que as comportas 
foram fechadas comunicou a Naturatins, os responsáveis pela Represa 
Corujão e nada foi feito, as comportas só forma abertas no dia seguinte e 
que os peixes estavam até estourando no dia seguinte e que pede que 
providências sejam tomadas para que situações como essa não se 
repitam. O Sr. Presidente registra as presenças dos membros da 
Associação Guardiões do Rio Lontra que estão acompanhando a Sra. Ilza 
Bete: a Sra. Francisca, a Sra. Rosane Fernandes, a Sra. Vivian Nunes, a 
Sra. Simone, o Sr. Ricardo, a Sra. Evaldina, o Sr. Miguel e o Sr. Carlos.  
Com a palavra o vereador Carlos Silva que cumprimenta a todos que 
compõem a Mesa Diretora e diz que gostaria de registrar as ausências 
dos representantes do Ministério Público que seria a Dra. Valéria e da 
Prefeitura Municipal que é o Sr. Secretário Junior Marzola e diz que 
gostaria de fazer uma solicitação verbal para que o Sr. Rademarker – 
Diretor Administrativo da ONG SOS – Proteção e Liberdade, possa fazer 
uso da palavra foi uma solicitação que o mesmo fez a sua pessoa. O 
vereador Israel Gomes solicita a suspensão da sessão. A sessão é 
suspensa. Reaberto os trabalhos. Com a palavra o 1º Tenente QOA 
Antônio Líbanio que cumprimenta a todos os presentes e diz que essa 
situação é bastante complexa e que vem ocorrendo há bastante tempo 
em decorrência de terem muitas empresas instaladas ao longo do rio e 
que a Companhia recebeu a informação do ocorrido no dia 10, mas porem 
só puderam ir no dia 11 pela manhã, pois estavam em outra diligência e 
para que alguma providência legal ser tomada é preciso que saibam 
realmente que são os responsáveis pelos possíveis danos, e que é 
preciso fazer uma investigação mais detalhada e que estão sempre à 
disposição para ajudar no que for preciso. O vereador Marcus Marcelo diz 
que foi informado que o Sr. Secretário Junior Marzola estará presente na 
sessão daqui a vinte minutos, o mesmo se atrasou por estar participando 
de uma reunião na UFT. O vereador Terciliano Gomes diz que gostaria 
quer o Sr. Ademar estivesse presente para poder dar explicações sobre 
o fechamento das comportas do Corujão e s faltou oxigênio para os 
peixes. Continua com a palavra o 1º Tenente Líbanio diz que para se 
saber se faltou oxigênio é preciso que se apresente provas e que agora 
há apenas a Empresa BRK e a Represa Corujão. O vereador Divino 
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Bethânia Junior diz que uma outra questão é a Estação de Esgoto do 
setor Nova Araguaína e que ele já noticiou dois episódios de canos que 
estouraram e que isso prejudicou muito a situação. O 1º Tenente Líbano 
diz que já foram feitas fiscalizações e já aplicaram punições em 
consequência das fiscalizações que já foram realizadas e que não pode 
afirmar qual o volume de agua correto que se deve ter para que os peixes 
não sofram e que isso deve ser fiscalizado pela Naturatins e se realmente 
foi a falta de oxigênio a causa da mortandade dos peixes. O Sr. Presidente 
registra as presenças da Sra. Viviane Gurgel – Relações Institucionais da 
BRK, o Sr. Ermes Bandeira – Analista Comercial da BRK, o Sr. 
JamesKleyton Alves – Encarregado de Tratamento – BRK, a dra. Bruna 
Bonilha – Advogada – BRK e a Sra. Fabricia Hamu – Comunicação – 
BRK.   Com a palavra o vereador Marcus Marcelo diz que essa pauta 
sobre a discussão do Rio Lontra tem sido pautas constantes nesta Casa 
de Leis e que quando esteve como Presidente desta Casa de Leis 
sessões forma realizadas e inclusive uma Audiência Pública também foi 
realizada, fala sobre a importância dessa sessão e ressalta de quando 
foram realizados muitos debates sobre o Frigorifico e que conseguiram 
encontrar uma solução com a retirada da Graxaria e que para esse 
problema do Rio Lontra há sim solução, basta que todos se unam para 
esse fim. Com a palavra o vereador Israel Gomes diz que é preciso 
descobrir o que aconteceu no dia que ocorreu a mortandade dos peixes. 
Com a palavra o Sr. José Manoel Alves – Gerente Operacional da BRK, 
diz que gostaria de informar a todos que veio para dar continuidade ao 
excelente trabalho que estava sendo desenvolvido pela Dra. Sandra. 
Ressalta que a BRK vem sim fazendo o seu trabalho no que tange a 
tecnologia e investimentos que serão colocados em Araguaína e que a 
BRK não ficou parada e foi buscar a melhor tecnologia e que será 
implantada em Araguaína uma tecnologia que foi importada da Holanda, 
serão 70 milhões para o esgotamento do esgoto e que irão levar 
tratamento de esgoto para 80% da população de Araguaína. Estão 
aguardando a liberação da licença para darem início a essas obras e que 
será um passo importantíssimo, e ressalta que o Rio Lontra está 
classificado como Rio classe 02 e que testes são feitos e que é verificado 
que esse nível não é mudado após o tratamento que feito pela BRK. O 
vereador Divino Bethânia Junior questiona quem faz a análise é o Estado 
ou é a Empresa BRK. O Sr. José Manoel Alves diz que as analises são 
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feitas pelo próprio laboratório da Empresa BRK. É feito uma apresentação 
através do Data Show sobre o episódio da mortandade dos peixes. O 
vereador Geraldo Silva questiona se essa estação de tratamento será 
construída no setor Barra da Grota. O Sr. José Manoel diz que sim e que 
essa Unidade de tratamento será construída com a nova tecnologia e que 
todas as Unidades da cidade serão desativas e será tudo concentrado 
nessa única unidade. O vereador Terciliano Gomes pede cópia do áudio 
desta sessão para que possa ser encaminhado aos órgãos que foram 
convidados para essa sessão e inclusive para a Sra. Ilza Bete. O Sr. José 
Manoel Alves diz que hoje o que lançado no Rio Lontra não interfere nas 
características do Rio Lontra e quando fala da implantação dessa nova 
Unidade com essa Tecnologia avançada é para que seja dado maior 
eficiência e que permitirá que seja tratado uma quantidade muito maior 
de esgoto. O vereador Terciliano Gomes diz que a agua que é lançada 
hoje pela BRK no Rio Lontra é uma agua escura e questiona o porquê. O 
Sr. ANGÊLO MARZOLA JÚNIOR – Secretário Municipal da Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente acaba de chegar na 
sessão. O Sr. José Manoel diz que essa cor da agua é uma característica 
de resíduos anaeróbios e que isso não altera a caraterísticas do Rio 
Lontra. O vereador Divino Bethânia Junior diz que o laboratório que faz 
os exames está enganando a Empresa BRK, esse laboratório não tem 
capacidade legal e moral para fazer esses laudos e que é preciso destituir 
esse laboratório e pede ao Sr. José Manoel que passe a ele o nome desse 
laboratório pois irá apresentar uma moção de repudio ao mesmo. O Sr. 
José Manoel diz que que os laudos do laboratório estão a disposição e 
que faz um convite para que essa Casa de Leis para que conheçam o 
laboratório que é em Palmas e faz o convite aos órgãos fiscalizadores e 
que podem contratar outro laboratório para fazerem as análises se assim 
desejarem. Com a palavra o Sr. Secretário Junior Marzola que pede 
desculpas pelo atraso, e diz que não falta a nenhum convite desta Casa 
de Leis, só atrasou por estar numa Plenária na UFT. Diz que estão tendo 
muitas dificuldades quanto a relação a Empresa BRK e a Empresa ENEL 
que é italiana e que é a empresa que gere o Corujão. Ressalta que hoje 
em dia são 37% da população que é servida com rede de esgoto e que já 
tiveram dois Aditivos que não são cumpridos, ou seja, infelizmente não é 
a primeira vez que acontece problemas, pois a Estação de Tratamento 
não suporta a quantidade de esgoto que é descarregado na Unidade. Diz 
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que gostaria de informar a todos que foi dado a ordem de serviço para a 
construção do Laboratório Municipal que fará esses exames e irão acabar 
com esse problema do laboratório, ressalta que a Usina Elétrica do 
Corujão não tem licenciamento ambiental para funcionar e que já 
notificaram a Empresa ENEL por duas vezes e que já deram o prazo 
necessário para que apresentasse essa licença e que não foi 
apresentado, ou seja, diz que irão interditar essa empresa. O vereador 
Terciliano Gomes diz que como falou anteriormente “ é colocar o lobo para 
cuidar das ovelhas”, ou seja, a BRK é a responsável pelo laboratório que 
faz as análises e ainda ressalta que o Sr. Ademar no oficio que 
encaminhou para esta Casa de Leis colocou que não tem 
responsabilidade com relação ao que ocorreu no episódio da mortandade 
dos peixes. Com a palavra o vereador Israel Gomes pergunta se não há 
como o município fazer contraprovas dos testes que é feito pelo 
laboratório da BRK. O Sr. Secretário Junior Marzola diz que foi feito a 
visita no local onde morreu os peixes e que o Sr. Oriarlei que é funcionário 
da respectiva pasta que representa poderá explicar melhor. O Sr. Oriarlei 
diz que quando estiveram na Usina Corujão foi verificado que estava 
havendo manutenção nas turbinas e que notificaram os responsáveis. O 
Sr. Secretário Junior Marzola diz que notificaram a BRK, a Naturatins e 
estão aguardando os resultados para aplicarem as multas e que é 
recorrente e que já existe uma condenação judicial e as notificações e 
multas aplicadas são recorrentes. O vereador Divino Bethânia Junior faz 
um pedido ao Sr. Secretário para que possa ser criado com funcionários 
concursados da Prefeitura, mecanismos, com sanções, multas para 
cuidar exclusivamente dessa situação e que não irá nem oficiar isso, pois 
está fazendo o pedido ao Sr. Secretario Junior Marzola, e que não é nada 
pessoal, mas algo precisa ser feito pois não tem cabimento que a 
Empresa BRK não assuma que algo está errado. O vereador Delaíte 
Rocha (Professor Delan) pede questão de ordem no artigo 135 – Inciso 
V, em relação a todos os oradores. O Sr. Presidente diz que é uma 
questão de ordem procedente e pede a compreensão de todos os 
vereadores para que não interrompam os convidados. Continua com a 
palavra o Sr. Secretario Junior Marzola diz que as fatalidades estão se 
repetindo por anos e que a Secretária Municipal do Meio Ambiente não 
aceita isso, ou seja, a conta é clara se foi reduzido o volume de agua os 
peixes irão morrer mesmo. O Sr. Presidente diz que essa Casa de Leis 
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nunca fechou as portas para ninguém e que irá colocar em votação a 
solicitação verbal que foi feita pelo vereador Carlos Silva. Coloca em 
votação também o uso da palavra Edivaldo Sales e mais um convidado 
que veio acompanhando a Sra. Ilza Bete possa fazer uso da palavra.  
Sendo aprovado por Unanimidade. Com a palavra o Sr. Rademarker que 
ressalta que os Rios, Córregos da nossa cidade estão condenados e 
passa aos representantes da BRK um documento que solicita 
informações e questionamentos a respeito do Rio Lontra e dos serviços 
realizados pela Empresa BRK. O vereador Edimar Leandro pede questão 
de ordem no Artigo 134  do Regimento Interno e solicita do Sr. Presidente 
que cumpra o Regimento Interno da Casa. Com a palavra o Sr. Edivaldo 
Sales pergunta se é somente a Empresa BRK que está matando os 
peixes, pois isso não está acontecendo agora e que vem acompanhando 
esse problema há anos e que a Sra. Ilza Bete fez denuncia no Ministério 
público no ano de 2010 e até hoje nada foi feito. Com a palavra a Sra. 
Vivian Nunes agradece por esse espaço e diz que com relação ao 
episódio da mortandade dos peixes que ocorreu dessa vez a culpa foi da 
Empresa Alvorada. O Sr. José Manoel Alves diz que com relação ao que 
foi questionado pelo vereador Divino Bethânia Junior, não é laboratório 
contratado é laboratório próprio da Empresa BRK e diz que é fato a 
construção da nova Unidade com uma Tecnologia muito mais moderna e 
que estão aguardando apenas a licença da Naturatins para darem início 
as obras. Ressalta que a Unidade de Tratamento da Avenida Neblina está 
na sua capacidade máxima de coleta de esgoto, mas isso não interfere 
na qualidade dos seus serviços e que a Empresa BRK optou por recorrer 
a ação judicial que foi movida contra ela por entender que não é culpada 
quanto a essa situação e que as Unidades de Tratamento não estão 
capacitadas e não é de responsabilidade da Empresa BRK recolher e 
tratar agua de chuva. A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) assume a 
Presidência da Mesa Diretora. O vereador Leonardo Lima Silva acaba de 
chegar na sessão e registra sua presença. Com a palavra o vereador 
Delaite Rocha (Professor Delan) diz que é uma situação delicada e que 
precisa ser resolvida e gostaria de ressaltar que toda vez que diminuir 
fluxo de agua irá aumentar a demanda biológica de oxigênio e como 
aumenta-se os dejetos irá ocasionar morte dos peixes não apenas uma 
vez, ou seja,  isso poderá ocorrer outras vezes e ressalta que não há 
apenas locais das BRK poluindo o Rio, há  laticínios, matadouro, frigoficos 



 
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 

e que é preciso que se averigue para que a responsabilidade não seja 
dada apenas a uma empresa, é preciso que seja feito uma fiscalização e 
analise efetiva. O Sr. Secretário Junior Marzola diz que estão notificando 
todos os moradores ribeirinhos que estão irregulares e estão notificando 
também todas as empresas e que as solicitações que foram feitas pelo 
vereador Delaíte (Professor Delan) estão sendo cumpridas. Com a 
palavra o vereador Leonardo Lima cumprimenta a todos os presentes e 
justifica que atrasou por ter ocorrido um acidente. Diz que não tem 
nenhuma confiança na Empresa BRK e que já está cansando de tanto 
falarem e nada ser resolvido e que não acredita quando falam em análise 
da agua, o que querem são ações de fato.  Com a palavra o vereador 
Terciliano Gomes questiona o porquê a licença ambiental ainda não foi 
concedida a Empresa BRK e destaca que foi informado que a UFT fez 
analise no episódio da mortandade dos peixes e questiona o Sr. 
Secretário Junior Marzola se o mesmo sabe a respeito disso. O vereador 
Terciliano Gomes questiona ainda se não estivessem lançando esgoto no 
Rio, mesmo com o fechamento da Barragem, acredita que não teria 
havido a mortandade dos peixes e ressalta que houve um erro muito 
grande do município quando este concedeu novamente a exploração do 
serviço de agua e esgoto para a Empresa BRK e cumprimenta o 
Secretário Junior Marzola pelo grande trabalho que vem realizando. O 
vereador Leonardo Lima diz que não tem dúvidas que o maior poluidor do 
Rio Lontra é a Empresa BRK. O vereador Divino Bethânia Junior diz que 
não concorda que uma empresa que presta serviços seja avaliadora dos 
seus serviços, pois se isso as análises feitas por esse laboratório podem 
até ser legal, mas é no mínimo imoral, e diz que diante do foi dito deseja 
que a BRK cumpra com seus deveres, e fala aos representantes da 
Empresa BRK que leve para a Diretoria da Empresa que a Empresa é 
vista como uma Empresa marginal e que isso precisa mudar e que 
precisam muito mais do que a força da Lei, precisam de sentimentos para 
que algo positivo possa ser construído para o futuro da nossa cidade. 
Com a palavra o Sr. José Manoel – BRK diz que no processo anaeróbio 
gera gases e isso é fato e ressalta que durante esses anos que a BRK se 
instalou no Tocantins não parou de trabalhar e de investir e que ingressou 
na Saneatins no ano de 2011 e hoje está na BRK e nunca viu uma 
empresa tão imbuída em investir e buscar melhorias. Diz que foram 
questionados sobre a licença ambiental e informa que em outubro de 
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2018 protocolaram a licença para instalação da obra e todas os 
questionamentos foram respondidos e que estão aguardando as repostas 
da Naturatins e agradece por esse convite e sempre que a Empresa BRK 
for convidada irá comparecer, pois trabalham prestando serviços a 
população e não podem ficar longe daqueles que estão mais próximos do 
povo. Com a palavra o vereador Marcus Marcelo diz que infelizmente é 
mais uma sessão que se realiza e que não terão os encaminhamentos 
necessários, e que pelo menos tiveram uma notícia boa que é a 
construção do laboratório municipal que fara a análise da agua tratada 
pela BRK e que é muito cômodo para a Empresa BRK ela mesma fazer a 
análise dos seus serviços e ressalta a omissão por parte da Naturatins 
que é um órgão do Governo do Estado. Com a palavra o Sr. Secretário 
Junior Marzola diz que sim estão aguardando os resultados da análise 
que está sendo feita pela UFT e pede desculpas por não ter citado essa 
questão. Quanto aos investimentos da BRK ressalta que realmente 
houveram investimentos a médio e longo prazo, mas isso não pode fazer 
com que seja esquecido os outros problemas que é a mortandade dos 
peixes e acredita que muito em breve com a construção da nova Unidade 
de Tratamento conseguiram melhorar e muito a qualidade dos serviços. 
O vereador Wagner Enoque solicita que a Empresa BRK divulgue com 
relação ao valor da taxa mínima e quem se enquadra nessa questão. O 
Sr. Presidente vereador Aldair da Costa (Gipão) reassume a Presidência 
da Mesa Diretora. O Sr. Secretário Junior Marzola agradece pelo convite 
que lhe foi feito e pede desculpas mais uma vez pelo seu atraso. A sessão 
é suspensa. Reaberto os trabalhos. O Sr.   Presidente pede a prorrogação 
da sessão por uma hora. Em votação a prorrogação da sessão. Aprovado 
por Unanimidade. O vereador Terciliano Gomes pede a retirada da pauta 
dos projetos de sua autoria: Projeto de Lei Complementar Nº005/019 – 
Altera a redação do artigo 41 e 46 da Lei nº 2.494, de 28 de dezembro de 
2006 – Código de Parcelamento do Solo Urbano. Projeto de Lei 
Complementar Nº007/019 –Altera a redação da Lei n° 1.778, de 29 de 
dezembro de 1997. (Código Municipal de Postura). O Sr. Presidente retira 
da pauta os referidos projetos a pedido do autor dos mesmos. O vereador 
Alcivan Rodrigues solicita a retirada da pauta do seu Projeto de Lei 
Nº038/019 – Institui o Programa de Coleta Seletiva de Lixo Eletrônico e 
Tecnológico no Município de Araguaína, e dá outras providências. O Sr. 
Presidente retira da pauta o referido projeto a pedido do autor do mesmo. 
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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 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. Em 2ª discussão. 
Em 2ª votação o Projeto de Lei Nº054/019. Aprovado por Unanimidade. 
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). Em 2ª discussão. Em 2ª 
votação. Aprovado por Unanimidade. 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). 
Em 2ª discussão. Em 2ª 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. Em 2ª 
discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei 
Nº042/019 – Veda a nomeação de pessoas que tenham sido condenadas 
pela Lei Federal n° 11.340 (Lei Maria da Penha), para cargos em 
comissão, no serviço Público Municipal de Araguaína. Autora: Maria José 
Cardoso Santos (Zezé Cardoso). É feito a leitura na íntegra do referido 
projeto. É feito a leitura dos pareceres das Comissões. Em 1ª discussão. 
O vereador Delaite Rocha (Professor Delan) manifesta seu apoio na 
referida matéria e diz que é muito importante que o município crie 
mecanismos para ajudar a coibir essa violência contra as mulheres. A 
vereadora Silvinia Pereira diz que a Lei Maria da Penha ajudou muito, 
mas é preciso que se tenha mais mecanismos que ajudem a punir os 
agressores. O vereador Leonardo Lima diz que irá se abster do voto nesta 
matéria, pois no seu ponto de vista pode ser uma forma de exclusão das 
pessoas que já foram penalizadas. Em 1ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Com uma abstenção do vereador Leonardo Lima Silva. O 
Sr. Presidente registra a presença do Sr. José Carlos.  Projeto de Lei 
Nº053/019 – Dispõe sobre o atendimento preferencial aos portadores de 
fibromialgia para atendimento preferencial em filas, e dá outras 
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providências. Autor: Delaite Rocha da Silva (Professor Delan). É feito a 
leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. O vereador Delaíte 
Rocha (Professor Delan) ressalta a importância do projeto de sua autoria, 
uma vez que, as pessoas que são acometidas pela doença Fibromialgia 
nem sempre os seus sintomas são nítidos e isso dificulta muito o dia a dia 
dos mesmos e por muitas vezes não conseguem realizar suas atividades 
diárias como ir a uma Agência Bancária por exemplo. Em 1ª votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano 
Gomes Araújo: Nº2008/019 e Nº2009/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos da vereadora Silvinia 
Pereira de Sousa Pires (Silvinia Pires): Nº2156/019, Nº2157/019, 
Nº2153/019 e Nº2154/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Marcus Marcelo de Barros 
Araújo Nº2239/019. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: 
Nº2142/019, Nº2143/019, Nº2137/019 e Nº2141/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador José 
Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): Nº2118/019 e Nº2119/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos do 
vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): Nº2202/019 e 
Nº2203/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): 
Nº2191/019 e Nº2192/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Enoque Neto Rocha de Souza 
(Enoque Neto): Nº1957/019 e Nº2110/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Edimar 
Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº2061/019 e Nº2062/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do 
vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão) Nº2214/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan 
José Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº2016/019 e Nº2017/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moções de Pesar 
de autoria do vereador Leonardo Lima Silva: Nº167/019 à Família do Sr. 
Alessandro Gomes Gonçalves e Nº168/019 – À Família do Sr. José 
Ferreira de Carvalho. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade.  Leitura do Oficio Nº50/2019 de autoria da vereadora Maria 
José Cardoso Santos (Zezé Cardoso) – Assunto: Solicitação de uso do 
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Plenário da Câmara Municipal para o dia 02/10/2019. Em votação a 
solicitação de uso do Plenário. Sendo 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.  


