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  Ata da 8ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos vinte e oito dias do mês de 
abril de dois mil e vinte, 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 Júnior do Nascimento, Edimar 
Leandro da Conceição, Geraldo Francisco da Silva, Gideon da 
Silva Soares, Gilmar Oliveira Costa, Israel Gomes da Silva, José 
Ferreira Barros Filho, Leonardo Lima Silva, Marcus Marcelo de 
Barros Araújo, Maria José Cardoso Santos, Terciliano Gomes 
Araújo e Wagner Enoque de Souza. Todos em número de 
dezesseis. 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. Ordem Do 
Dia: Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza: 
Nº600/2020, Nº615/2020, Nº637/2020 e Nº638/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: 
Nº762/2020, Nº729/2020, Nº730/2020 e Nº749/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: Nº718/2020, 
Nº719/2020, Nº734/2020 e Nº735/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos vereador 
Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): Nº793/2020 e 
Nº794/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva 
Soares: Nº733/2020, Nº750/2020, Nº751/2020 e Nº752/2020. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva 
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(Geraldo Silva): Nº784/2020 e Nº785/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 

vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): 
Nº743/2020, Nº744/2020, Nº745/2020 e Nº746/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Delaíte Rocha da Silva (Professor 
Delan): Nº231/2020, Nº232/2020, Nº257/2020 e Nº258/2020. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Divino Júnior do Nascimento (Divino 
Bethânia Jr.): Nº757/2020 e Nº758/2020. Em discussão. O 
vereador Divino Bethânia Júnior diz que todos estão enfrentando 
esse problema da epidemia do COVID – 19, mas não pode ser 
esquecido que os problemas estruturais da nossa cidade não 
foram resolvidos, pois há localidades nos bairros que precisam 
de ações como, pavimentação asfáltica, recapeamento asfáltico 
e também solicita a construção de um Centro Comunitário. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Carlos da Silva Leite: Nº798/2020, Nº799/2020 e 
Nº800/2020. Em discussão. O vereador Carlos Silva destaca 
que as proposituras solicitam estudos para a criação de rotas de 
transporte coletivo para o NPA, Povoado Brejão e Projeto 
Alegre, visto que não há um transporte coletivo nem na nossa 
cidade quanto mais para atender esses locais que são distantes 
da. Diz que na época da Empresa Viação Lontra eram 27 ônibus 
e que agora são apenas 16 e isso deveria ter sido o contrário, 
deveriam ter aumentado o número de ônibus, pois a nossa 
população aumentou muito. Destaca que a nossa população 
aumentou e o transporte público diminuiu, ou seja, praticamente 
acabou, pois, a nossa população está totalmente desassistida e 
caso não se resolva irá protocolar mais uma Ação no Ministério 
Público com relação a essa situação. O vereador Terciliano 
Gomes diz que é preciso que se saiba a real situação de como 
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o serviço do transporte público da nossa cidade chegou nessa 
situação para que não se use questões como essa para 
tentarem fazer politicagem que é diferente de se fazer política, 
ressalta que a Empresa Viação Lontra abandonou o serviço do 
transporte coletivo da nossa cidade, ou seja, não foi o município 
que provocou essa situação, pois a referida empresa alegou que 
devido ao excesso do número de moto taxistas legalizados, de 
taxistas e dos moto taxistas clandestinos, assim como a situação 
da gestão do Ex-Prefeito, com relação as ruas e avenidas do 
nosso município totalmente esburacadas, essa Empresa não 
teria como continuar exercendo o serviço do transporte coletivo 
de Araguaína. No entanto a atual gestão recuperou as ruas e 
avenidas da nossa cidade e abriu o processo de licitação para 
contratar uma nova empresa para administrar o transporte 
coletivo e não houve empresa interessada e por isso estão até 
hoje estão com a Empresa Passaredo que foi a única que até 
hoje permaneceu realizando o serviço e que gostaria de 
destacar que é preciso que se intensifique a fiscalização aos 
moto taxistas clandestinos, pois se isso não for resolvido será 
muito difícil uma empresa se interessar para administrar o 
transporte coletivo da nossa cidade e manifesta seu voto 
favorável aos requerimentos apresentados. O vereador Carlos 
Silva ressalta que a sua política não é de barganha e sim de 
denunciar o que está errado, e que em nenhum momento falou 
que a Empresa Viação Lontra fazia um bom ou mal serviço o que 
falou é que eram 27 ônibus circulando na cidade inclusive ônibus 
com ar-condicionado e que falta incentivo por parte do Executivo 
Municipal e que talvez a Empresa desempenharia um serviço de 
melhor qualidade e que a realidade é que a cidade está 
desassistida com relação ao transporte público e que é seu 
dever levar essa situação ao conhecimento do Ministério Público 
Federal e que quando não se presta um serviço de qualidade 



 
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 

abre-se brechas para que outros serviços apareçam.  Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): 
Nº709/2020, Nº710/2020, Nº711/2020 e Nº712/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. A sessão 
é suspensa. Reaberto os trabalhos. Projeto de Lei Nº006/2020 – 
Institui o Programa de Educação Financeira nas Escolas 
Municipais de Araguaína, e dá outras providências. Autor: 
Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva). Em 3ª discussão. 
Em 3ª votação. Aprovado por Unanimidade. Moções de Aplauso 
de autoria do vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº076/2020 – 
À Empresa DIPAL PARAFUSOS, pelos seus 28 anos de 
funcionamento. Nº077/2020 – À Empresa PROJE-SOM, pelos 
seus 15 anos de funcionamento. Nº081/2020 – À Empresa 
FARMÁCIA BOM PREÇO DRUGSTONE, pelos seus 06 anos de 
funcionamento. Nº082/2020 – À Empresa LOJA DO 
REFRIGERISTA, pelos seus 06 anos de funcionamento. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moções 
de Aplauso de autoria do vereador Alcivan José Rodrigues 
(Soldado Alcivan): Nº089/2020 –  Á todos os funcionários do 
Hospital Regional de Araguaína, em nome do Diretor Sr. Vânio 
Rodrigues de Souza e a todos os profissionais da área da saúde 
do município de Araguaína, que estão atuando no combate ao 
Coronavírus (COVID-19). Nº090/2020 – Á todos os funcionários 
da Secretaria de Saúde, em nome da Secretária Sra. Ana Paula 
Abadia e a todos os profissionais da área da saúde do município 
de Araguaína, que estão atuando no combate ao Coronavírus 
(COVID-19). Nº091/2020 – Á todos os funcionários da UPA – 
Anatólio Dias Carneiro, em nome do Diretor Dr. Sr. Vinicius Dias 
Carneiro e a todos os profissionais da área da saúde do 
município de Araguaína, que estão atuando no combate ao 
Coronavírus (COVID-19). Nº092/2020 – Á todos os Policiais 
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Militares do 2º BPM, em nome do Comandante Tenente Coronel 
Valdeonne Dias da Silva, pelo valoroso trabalho desempenhado 
com a segurança de nossa cidade, mesmo com a pandemia do 
Coronavírus, atuando normalmente, seguindo e respeitando o 
que é imposto pelas autoridades sanitárias e dando o apoio 
necessário na luta ao COVID-19. Em discussão. Em votação. 
Aprovados 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.  
  


