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 Ata da 6ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos dezessete dias do mês de 
fevereiro de dois mil e vinte, 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, 
Geraldo Francisco da Silva, Gilmar Oliveira Costa, Israel Gomes 
da Silva, José Ferreira Barros Filho, Leonardo Lima Silva, 
Marcus Marcelo de Barros Araújo, Maria José Cardoso Santos e 
Terciliano Gomes Araújo. Todos em número de treze. Havendo 
número legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e 
convida a vereadora Maria José Cardoso (Zezé Cardoso) para 
fazer a leitura da Bíblia. A vereadora faz a leitura do Salmo – 24.  
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, Silvinia Pereira de Sousa 
Pires e Wagner Enoque de Souza chegam e registram suas 
presenças. O vereador Alcivan Rodrigues registra a presença do 
Sr. Evaldo Santos Silva – Mestre Tambor. Correspondências: 
Oficio do Sr. Emerson Cotini – Assunto: Solicita data e espaço 
da Câmara Municipal para posse da Comissão Provisória do 
PRTB e se possível para o dia 21 de fevereiro de 2020. Em 
votação a referida solicitação do uso do Plenário. Sendo 
aprovado por Unanimidade. Oficio Nº053/2020/SMF – 
Secretário Municipal da Fazenda – Assunto: Extratos Bancários 
de todas nas contas correntes desta Prefeitura, referente ao mês 
de janeiro de 2020. Oficio Nº003/2020 – CAT – Centro de 
Atividade do Trabalhador – Escola SESI de Araguaína – 
Assunto: Solicitação de permissão para que os alunos do 9º ano 
desta Unidade Escolar possam participar de uma Sessão da 
Plenária até a primeira semana do mês de março de 2020. O Sr. 
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Presidente solicita da Secretaria da Casa que verifique com 
relação a data solicitada. Ordem Do Dia: Projeto de Decreto 
Legislativo Nº003/2020 – Concede Título de Cidadão 
Araguainense ao Sr. Wagner Rodrigues e dá outras 
providências. O referido projeto será encaminhado as comissões 
competentes. Projeto de Lei Nº073/2020 – Reconhece o caráter 
educacional e formativo da Capoeira e autoriza a celebração de 
parcerias para o ensino dessa arte marcial nos estabelecimentos 
de educação básica e em outros órgãos da administração 
pública municipal e dá outras providências. Autor: Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan). É feito a leitura na íntegra da 
referida matéria. Em 1ª discussão. O autor do referido projeto faz 
a defesa do mesmo, ressaltando o seu valor como uma arte e 
salientar o quanto é de fundamental importância e que essa 
modalidade possa ser ensinada nas nossas escolas. O vereador 
Delaíte Rocha (Professor Delan) destaca que a Capoeira é uma 
arte cem por cento brasileira e que é muito saudável pratica-la. 
A vereadora Silvinia Pires manifesta seu apoio e seu voto 
favorável parabenizando o autor pela iniciativa dessa matéria. O 
vereador Divino Bethânia Júnior destaca a importância do 
esporte nas escolas e que já foi comprovado que os alunos que 
praticam as artes marciais independente de qual seja são mais 
disciplinados e parabeniza o vereador Alcivan Rodrigues pela 
apresentação desse projeto e manifesta seu voto favorável. O 
vereador Geraldo Silva parabeniza o autor do projeto e 
manifesta seu voto favorável. O vereador José Ferreira 
(Ferreirinha) ressalta que é uma matéria de suma importância e 
manifesta seu voto favorável. A vereadora Maria José (Zezé 
Cardoso) manifesta seu voto favorável. O vereador Edimar 
Leandro parabeniza o autor do projeto e manifesta seu voto 
favorável. O vereador Marcus Marcelo parabeniza o vereador 
Alcivan Rodrigues pela iniciativa de apresentar esse projeto e 
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manifesta seu voto favorável. O vereador Alcivan Rodrigues 
pede autorização para que o Sr. Evaldo – Mestre Tambor possa 
fazer uso da palavra após a votação do projeto. Em 1ª votação 
o Projeto de Lei Nº073/019. Aprovado por Unanimidade. Com a 
palavra o Sr. Evaldo – Mestre Tambor que agradece a todos por 
essa oportunidade de poder falar um pouco o quanto a Capoeira 
é de fundamental importância na sua vida. Diz que é uma honra 
acompanhar a votação desse projeto de lei que irá implantar o 
ensino da Capoeira nas escolas municipais. O vereador Alcivan 
Rodrigues faz a entrega de uma homenagem aos Capoeiristas: 
Sr. Evaldo – Mestre Tambor, ao Sr. Walter Fonseca – Mestre 
Toco e ao Sr. Francisco Alves – Mestre Girafa. Em seguida os 
Capoeiristas que foram homenageados fazem uma 
apresentação de uma “Roda de Capoeira”. A sessão é 
suspensa. Reaberto os trabalhos. A vereadora Maria José 
Cardoso (Zezé Cardoso) Vice-Presidente assume a Presidência 
da Mesa Diretora.  Projeto de Lei Complementar Nº001/2020 – 
Altera dispositivo da Lei Complementar nº009/2013. Autor: 
Executivo Municipal. É feito a leitura na íntegra do referido 
projeto. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino Júnior do 
Nascimento (Divino Bethânia Júnior): Nº329/2020 e Nº330/2020. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Delaíte Rocha da Silva (Professor 
Delan): Nº075/2020, Nº076/2020, Nº077/2020, Nº078/2020 e 
Nº079/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Edimar Leandro da 
Conceição (Edimar Leandro): Nº302/2020 e Nº303/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Enoque Neto Rocha de Souza 
(Enoque Neto): Nº236/2020, Nº344/2020, Nº345/2020, 
Nº346/2020 e Nº347/2020. Em discussão. Em votação. 
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Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº271/2020, 
Nº272/2020 e Nº273/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Gilmar Oliveira Costa: Nº333/2020 e Nº334/2020. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador Terciliano 
Gomes solicita a suspensão da sessão para uma reunião com 
todo os vereadores na sala da Presidência. A Sra. Presidente 
em exercício suspende a sessão. Reaberto os trabalhos. 
Requerimento Nº292/2020 do vereador Alcivan José Rodrigues 
(Soldado Alcivan). Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Aldair da Costa 
(Gipão): Nº242/2020 e Nº243/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Carlos da Silva Leite: Nº305/2020 e Nº306/2020. Em discussão. 
O vereador Carlos da Silva pede o voto favorável dos 
vereadores, mas ressalta que gostaria de abordar um assunto 
que está fora da discussão das referidas matérias, destaca com 
relação a desinformação que está ocorrendo quanto a questão 
da Taxa de Lixo, pois está sendo divulgado que a mesma, 
passará a ser cobrada na conta de agua e que estão sendo 
divulgadas inúmeras notícias. E que devido a isso, hoje pela 
manhã conversou com o Gestor da Empresa BRK e que o 
mesmo lhe informou que a partir do mês de março/2020 já 
começará a cobrar a 1ª parcela dessa taxa, num total de dez 
parcelas e para que essa Taxa não seja cobrada é preciso que 
o usuário vá até  a localidade do  “É Prá Já” para solicitar a não 
inclusão dessa Taxa na cobrança da conta de agua, e que 
perguntou ao Diretor da BRK sobre o número de funcionários 
para atender os cidadãos que procurarem o “É Prá Já”, o Diretor 
da BRK disse que serão dez pessoas para esse serviço, ou seja, 
no seu ponto de vista um número muito pequeno para a 
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quantidade de pessoas que irão procurar por esse serviço. O 
vereador Carlos da Silva diz ainda que esteve na Secretaria 
Municipal da Fazenda e perguntou a uma servidora da referida 
Secretaria sobre essa Taxa e a mesma lhe informou que havia 
sido cancelado a cobrança, no entanto procurou o Sr. Secretário 
da Fazenda e o mesmo lhe deu outra informação, a Taxa não foi 
cancelada, o que não ocorreu ainda foi assinatura do contrato  
com a Empresa BRK, mas que estará sendo feito e questionou 
sobre as pessoas para atender os usuários que procurarem a 
Secretaria da Fazenda e que o Sr. Secretário da Fazenda lhe 
informou que o serviço poderá ser cancelado pelo aplicativo, só 
que o Aplicativo para esse serviço não está funcionando ainda o 
Sr. Secretário lhe disse que até sexta-feira dessa semana estará 
funcionando. O vereador Carlos Silva destaca que, o que pode 
ser visto diante dessa situação, é que estão implantando uma 
cobrança através de um serviço que ainda não está funcionando 
e que está tendo muita desinformação a respeito dessa questão 
e que o cidadão como sempre será o maior penalizado e que 
pagará a conta.  Em votação os requerimentos do vereador 
Carlos da Silva. Aprovados por Unanimidade. Requerimento 
Nº313/2020 do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da 
Terezona). Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador José Ferreira Barros 
Filho (Ferreirinha): Nº158/2020 e Nº159/2020. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Leonardo Lima Silva: Nº247/2020, Nº317/2020, 
Nº318/2020 e Nº319/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº341/2020 do 
vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos da 
vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso): 
Nº293/2020 e Nº294/2020. Em discussão. Em votação. 
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Aprovados por Unanimidade. Requerimentos da vereadora 
Silvinia Pereira de Sousa Pires: Nº365/2020 e Nº300/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: 
Nº009/2020, Nº010/2020, Nº011/2020, Nº012/2020 e 
Nº013/2020. Em discussão. O vereador Terciliano Gomes 
ressalta a propositura de Nº012/2020 que trata da criação de 
uma Agência de Regulação Municipal e destaca sobre a 
cobrança da abusiva Taxa de Esgoto que é cobrada pela 
Empresa BRK na nossa cidade e que a Araguaína continua 
refém dessa empresa pela falta de uma Agência Municipal de 
Regulação para que a nossa população pague um valor que seja 
justo e não os 80% que é cobrado pela BRK.  O vereador José 
Ferreira (Ferreirinha) manifesta seu voto favorável e seu apoio 
ao vereador Terciliano Gomes. O vereador Marcus Marcelo 
parabeniza o vereador Terciliano Gomes pelo empenho que tem 
tido com relação a essa questão da cobrança da taxa de esgoto 
e que infelizmente a Empresa BRK recorreu judicialmente e 
espera que a criação dessa Agência de Regulação Municipal 
possa ser vista pelo Executivo Municipal, pois já estão no último 
ano dessa gestão e se não for feito ficará para o próximo gestor 
municipal executar esse serviço. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Wagner Enoque de 
Souza: Nº248/2020, Nº249/2020, Nº287/2020, Nº288/2020 e 
Nº289/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Moções de Aplauso de autoria da vereadora 
Silvinia Pereira de Sousa Pires (Silvinia Pires): Nº014/2020 – 
Aos Profissionais que trabalham em rádio na cidade de 
Araguaína em alusão ao dia do Rádio comemorado em 13 de 
fevereiro. Nº015/2020 – Aos Profissionais que trabalham como 
repórter na cidade de Araguaína, em alusão ao dia do Repórter 
comemorado em 16 fevereiro. Em discussão. Em votação. 
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Aprovados por Unanimidade. Moção de autoria do vereador 
Terciliano Gomes Araújo: Nº019/2020 – À Faculdade Católica 
Dom Orione (FACDO), pelos seus 22 anos de fundação. 
Nº020/2020 – À Associação Comercial e Industrial de Araguaína 
(ACIARA) pelos seus 44 anos de fundação. Nº021/2020 – À 
Cooperativa de Trabalhadores Médico de Araguaína (UNIMED) 
pelos seus 27 anos de fundação. Nº022/2020 – À Vasque 
Móveis pelos seus 37 anos de funcionamento. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Indicação 
Nº002/2020 de autoria do vereador Gilmar Oliveira Costa. 
Indicação Nº003/2020 de autoria do vereador Marcus Marcelo 
de Barros Araújo. As Indicações serão encaminhadas a quem de 
direito. Moções de Pesar de autoria da vereadora Silvinia Pereira 
de Sousa Pires: Nº028/2020 – Pelo falecimento do Sr. Nelson 
Araújo de Melo. Nº029/2020 – Pelo falecimento da Sra. Luciane 
Ponciano. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Tribuna: O vereador Divino Bethânia Júnior diz 
que mais uma vez usa a Tribuna desta Casa de Leis para falar 
sobre o Bairro de Fátima, para que a sua fala possa chegar aos 
nossos representantes políticos, nas esferas municipais, 
estaduais e federais, pois constantemente é cobrado por tudo 
que acontece no Bairro de Fátima, mas gostaria de ressaltar 
sobre a pavimentação asfáltica, pois até hoje luta muito para 
conseguir e que o Sr. Prefeito Ronaldo Dimas lhe garantiu que 
quando acabar o período chuvoso esse serviço será feito no 
Bairro de Fátima e espera muito por isso e quando esse serviço 
for realizado será uma conquista muito grande. Com a palavra o 
vereador Leonardo Lima fala sobre a reforma do Ginásio Neblina 
que nunca foi concluída e espera que o Governo do Estado 
possa atentar não somente por esse Ginásio, mas também pelas 
Quadra de Esportes dos colégios e setores da nossa cidade. 
Com a palavra a vereadora Silvinia Pires diz que gostaria de 
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ressaltar sobre a situação da Escola CAIC, pois essa escola se 
transformou numa Escola Militar e que já recebeu inúmeras 
reclamações dos pais dos alunos dessa escola, destaca que  a 
estrutura física dessa escola precisava de uma reforma há muito 
tempo e o número de alunos nesta escola aumentou muito e que 
é preciso que todos atentem, pois o Sr. Governador do nosso 
Estado está brincando com a Educação do Tocantins é preciso 
que o Sr. Governador honre a educação, honre com os direitos 
dos alunos e dos educadores. A vereadora Silvinia Pires diz que 
o CAIC tinha cerca de 250 alunos, hoje são 600 alunos, ou seja, 
parecendo as prisões, e questiona se é isso que o Sr. 
Governador quer fazer com a educação do nosso Estado, e que 
usa a Tribuna hoje para manifestar a sua indignação e fazer essa 
denúncia para que todos fiquem em alerta pois da forma como 
está poderá ocorrer uma tragédia pelo número excessivo de 
alunos. Nada mais havendo a tratar a Sra. Presidente em 
exercício vereadora Maria José (Zezé Cardoso) 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.  


