
Ata da 8ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do Tocantins. 

Aos vinte e três dias do mês de Maio de dois mil e dezessete, as quartoze horas sob a 

presidência do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo, compareceram os seguintes 

vereadores: Alcivan Jose Rodrigues, Aldair da Costa Sousa, Delaite Rocha da Silva, Edimar 

Leandro da Conceição, Geraldo Francisco da Silva, Gideon da Silva Soares, Gilmar Oliveira 

Costa, Israel Gomes da Silva, Leonardo Lima Silva, Maria José Cardoso Santos, Silvano Faria da 

Silva e Wagner Enoque de Souza. Todos em número de treze. Havendo número leal o Sr. 

Presidente declara aberta a presente sessão e convida o vereador Gideon Soares para fazer a 

leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo 23. O secretário faz a leitura da ata da 

sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Correspondências: 

Oficio N° 28/017 do gabinete do vereador José Ferreira (Ferreirinha) – Assunto: Comunicação 

de ausência do vereador  nesta sessão. Oficio N°022/017 do gabinete do vereador Carlos Silva 

– Assunto: comunicar o atraso  do vereador nesta sessão. Oficio N°57/017 do gabinete Divino 

Bethânia Junior – Assunto: Atraso do vereador nesta sessão. Oficio N°51/2017/CT POLO II. 

Retifica o Oficio n° 46 /2017/ CT POLO II. Oficio N°4440/2017/SES/GABSEC – Assunto: 

Comunicado de celebração de Termo Aditivo. Ministério da Educação – Fundo Nacional de 

Desenvolvimento – Assunto: Liberação de Recursos Financeiros. Oficio N°1369/017 Caixa 

Econômica Federal – Assunto: Alteração Contratual. Oficio N°025/017 – Gabinete do vereador 

Terciliano Gomes – Assunto: Justificativa de ausência. O Sr. Presidente justifica que os 

vereadores José Ferreira e Terciliano Gomes,  estão numa Audiência com o Sr. Governador do 

Estado.   Ordem Do Dia: O Sr. Presidente cumprimenta os Conselheiros Tutelares presentes 

nesta sessão. Leitura do Oficio N°783/017 de autoria do vereador Geraldo Silva que originou 

esta sessão para discutirem sobre o Abuso e Exploração sexual de crianças e adolescentes.  

Composição da Mesa Diretora: convida os Conselheiros Tutelares o Sr. Wilton Silva Souza e o 

Sr. Álvaro Otavio que neste ato representa o Sr. Raimundo Cardoso, a Sra. Elizabete Carneiro 

Távora Fenne – CREAS, a Sra. Nádia Reis de Oliveira – Diretora Municipal da Educação Infantil. 

Registra  a Sra. Cristiane que neste ato representa a Sra.  Maria Florismar – Delegacia Regional 

de Ensino  e a Sra. Maria Aparecida – Diretora Social e Especial. Passa a palavra ao vereador 

Geraldo Silva que cumprimenta a todos os presentes e agradece a presença dos convidados 

que se fazem presentes. Dia 18 maio dia Nacional de Combate a Exploração Sexual de Crianças 

e Adolescentes. O vereador Geraldo Silva destaca a importância dessa data e faz um discurso 

ressaltando os dados de violências contra as crianças e adolescentes e que esse discurso 

encontra-se arquivado na Secretaria da Câmara Municipal. O vereador Carlos Silva acaba de 

chegar na sessão. O vereador Geraldo Silva ressalta ainda que Araguaína tem avançado muito 

com relação ao combate a violência contra as crianças e adolescentes. Diz que ira aguardar o 

posicionamento dos convidados e posteriormente ira pronunciar-se. O Sr. Presidente registra a 

presença do Sr. Railon Borges – Superintendente da Educação do Município. Com a palavra a 

Sra. Maria Aparecida que agradece o convite e destaca que a proteção Especial trabalha com 

as crianças e adolescentes que já sofreram ou sofrem violências. Contam com duas Casas de 

Acolhimentos e o CREAS e também o Centro Dia que trabalham exclusivamente com os 

deficientes. Esses são os equipamentos que compõem a Proteção Social e Especial e convida a 

todos os vereadores que possam ir conhecer os equipamentos para que juntos possam ver o 

que pode ser feito  para melhorar a vida de quem precisa desses equipamentos. Com a palavra 

a Sra. Elizabete – CREAS, que cumprimenta a todos os presentes e vereadores e em especial 

aos vereadores Wagner e Israel. Destaca que já registraram nesse ano 52 casos de violência , 



sendo a media de 06 casos por mês , ou seja, o que notificado.É preciso que todos se unam 

para fazerem esse combate, pois ontem mesmo já ficaram sabendo de um caso onde um 

homem estava tentando violentar uma criança no banheiro do Mercado Municipal e que o 

Conselho Tutelar poderá falar melhor desse caso. E agradece a atenção de todos. O Sr. 

Presidente convida para compor a Mesa Diretora a Sra. Nilza Ingrid Guimarães – CMDCA. Com 

a palavra a Sra. Nadya Reis que cumprimenta a todos os presentes e agradece pelo convite que 

lhe foi feito. Diz que atendem as crianças ate os cinco anos e estão sempre capacitando os 

professores e que sempre estão atentos para que tenham um olhar clínico quanto as crianças 

que sofrem violências para encaminha-las ao Conselho Tutelar. Estão a disposição para ajudar 

no que for preciso.  Com a palavra o Sr. Railon que cumprimenta a todos os presentes. Diz que 

esse problema da violência contra as crianças e adolescentes e o lado forte contra o lado fraco. 

Destaca que sempre estão atuando para esse combate e coloca-se a disposição para esclarecer 

o que for preciso. Com a palavra o Conselheiro Tutelar Wilton que cumprimenta a todos os 

presentes e pede aos vereadores que olhem com mais carinho para os Conselhos Tutelares 

com relação a questão dos recursos financeiros. Passa a palavra a Conselheira Tutelar Larissa e 

destaca que é alarmante e preocupante o quanto cresceu os casos de violências contra as 

crianças e adolescentes. Diz que foram para as ruas com a cara e a coragem para distribuírem 

panfletos para que pudessem empoderar as crianças quanto aos vários tipos de violências que 

podem sofrer e como podem agir quando sofrerem violências. Foram em busca de 

conseguirem brindes para conseguirem as presenças das mães e dos pais na reunião que 

realizaram com apresentações teatrais e musicais. Com a palavra o Sr. Álvaro Otavio  - 

Conselheiro Tutelar que cumprimenta a todos os presentes e ressalta que o Conselho Tutelar 

foi criado no ano de 1990 e que foi criado para tutelar os direitos das crianças e adolescentes . 

Faz um relato dos diversos tipos de agressões, violências e abusos que as crianças e 

adolescentes podem sofrer e as penas que são aplicadas. Quantitativo de denuncias, foi 

registrado pelo DECA, no ano de 2016, 29 ( vinte e nove) boletins de ocorrências, e que todos 

aconteceram em ambientes familiar e neste ano ate o presente mês 10 ( dez)boletins de 

ocorrência já foram registrados e também todos dentro do ambiente familiar.  Destaca que o 

Dia 18 de Maio foi ressaltado pelos oradores e que os Conselheiros se reuniram sem apoio do 

Poder público, com o apoio da OAB e que foi realizado uma “ Roda de Perguntas” – Palestra -  

com crianças e adolescentes que já sofreram abusos e foram realizadas varias perguntas e faz 

o relato das perguntas feitas neste ato. Espera que os vereadores e o CMDCA possam 

responder essas perguntas!!!. Diz que gostaria de apontar soluções e ano apenas ficar 

apontando os problemas. Diz que o CMDCA é o órgão responsável pelas políticas publicas 

voltada para a prevenção no combate a violência contra as crianças e adolescentes e agradece 

a atenção de todos. Com A palavra a Sra. Nilza Ingrid – CMDCA, diz que esse é um assunto bem 

complexo. Convida a todos para participarem das reuniões do Conselho, pois publicam no 

Diário Oficial, as datas das reuniões e há reuniões que deixam de acontecer por falta de 

quorum. Destaca que agora iram aplicar o Plano de ação do FIA e informa que conseguiram 

aumentar os recursos para este ano para o valor de 20 mil reais. Estão no trabalho de busca 

pela UTI Pediátrica e convida a todos para comparecerem hoje as 16horas para uma reunião 

extraordinária do Conselho. Em aparte o vereador Aldair ( Gipão) destaca a Lei N°8069 que 

criou os Conselhos tutelares e questiona,  quem tem que manter o Conselho Tutelar?  O 

Governo Federal está ajudando com o que? Pois quem mantém os Conselhos é o Município. 

Com a palavra a Sra Nilza que ressalta a importância de participarem das reuniões para 



levarem as sugestões e soluções para os problemas. A Sra. Elizabete teve que se retirar por um 

compromisso representando o CREAS. Com a palavra o Sr. Álvaro Otavio que ressalta que na 

Constituição existe os entes Federados que são autônomos e independentes e que os 

Conselhos foram criados e que os municípios sendo um ente Federado tem autonomia e 

responsabilidade para manterem os Conselhos os equipamentos.  Com a palavra a Sra. Kenia 

Alves – Educadora Social, e que esse trabalho não é fácil, pois trabalham com as crianças e 

adolescentes que vivem em situações graves e que todos precisam se conscientizar dessa 

situação. Com a palavra o vereador Professor Delan, que destaca que há situações em que 

nunca irão conhecer devido a complexidade dos mesmos. Diz que os dados apresentados é 

preocupante pois é crescente à cada ano. Questiona com relação a estatística das violências e 

qual  nível escolar e financeiro  que mais acontece essas situações? Com a palavra o vereador 

Wagner que destaca que os Conselhos Tutelares ainda tem uma falta de estrutura muito 

grande e que nunca viu o CMDCA atuar em nossa cidade e que sempre trabalhou nessa área 

social e nunca tiveram o apoio do CMDCA,  e que  sempre que solicitaram a pessoa 

responsável estava viajando. Os Conselheiros Tutelares precisam de mais apoio e sequer tem 

uma segurança armada nos Polos onde funcionam os Conselhos. È preciso abraçar essa causa 

como se abraça um filho, pois uma criança que sofre abuso carrega isso para o resto da sua 

vida. Com a palavra a vereadora Zezé Cardoso que cumprimenta a todos os presentes e 

questiona como é feito o trabalho de atendimento das crianças e da família que sofrem abuso? 

Com a palavra o Sr. Railon que destaca que de imediato entram em contato com o Conselho 

Tutelar e já providenciam o atendimento a criança que sofreu o abuso e que não é dado 

nenhum tipo de publicidade a esse fato para não constranger essa criança e se preciso for 

encaminham a criança para a casa de Acolhimento. Com a palavra o vereador Leonardo Lima 

que parabeniza o vereador Geraldo pela iniciativa do requerimento. Ressalta que a informação 

é primordial em casos de abuso e assédios, pois já teve uma experiência quando era líder 

comunitário, onde a falta de informação lhe prejudicou. O vereador Geraldo faz a leitura da 

justificativa de ausência do Dr. Sidney Fiori – Promotor da Infância e Juventude. Com a palavra 

o vereador Edimar Leandro que cumprimenta a todos os presentes e faz um questionamento 

com relação às casas de acolhimento, quanto aos numero Maximo de crianças e adolescentes 

que podem ser acolhidos e qual a idade desses acolhidos? Com a palavra a Sra. Maria 

Aparecida que responde ao vereador Edimar que são duas Casas a Casa Ana Carolina que 

abrigam até vinte crianças meninas e  a casa Lar abriga até dez meninos  e que esses critérios 

são impostos pela União. Com a palavra o vereador Geraldo diz que essas Casas atendem os 

demais municípios vizinhos e arca com as todas as despesas. A Sra. Maria Aparecida diz que 

não podem receber, mas não são regionalizados, pois as crianças vêm com uma Liminar e são 

obrigados a recebê-los e que uma criança custa 4 mil reais por mês e que estão encaminhando 

para a Procuradoria essa situação pois se recebem uma criança de fora deixam de receber uma 

criança de Araguaína.Com a palavra a Sra. Nadya que fala ao vereador Delan que sempre estão 

capacitando os professores e que é uma complementação do trabalho da família e que isso 

precisa ser conscientizado por todos. Com a palavra o Sr. Álvaro diz que os dados que 

apresentou são do disk 100 que registra que isso ocorre nas classes menos favorecidas. O 

Conselho Tutelar não tem nenhum sistema operacional informatizado para captar os dados 

com uma precisão maior. O vereador questiona quais os principais fatores que contribuem 

para que ocorram os casos de abusos? O Sr. Álvaro diz que em Araguaína não há dados 

sucintos quanto a essa questão, mas devido aos atendimentos que realizam por muitas vezes 



os abusos acontecem por pessoas que estão sob o uso de entorpecentes. O Sr. Presidente 

cumprimenta o jovem Davi do seu partido o PR. Com a palavra o vereador Israel que 

cumprimenta a todos os presentes e destaca a importância de cuidar das crianças que são o 

futuro do nosso país. Questiona o Sr. Álvaro quais serão as soluções de que falou e pergunta a 

Sra. Nilza quem são os membros do CMDCA, pois a mesma disse que as reuniões não estão 

tendo quorum. O Sr. Álvaro diz que a proposta e a seguinte de instituir uma Comissão formada 

por professores e pessoas da Sociedade Civil para atuarem nas escolas e promoverem reuniões 

nas comunidades, e que precisam ter esse comprometimento com o apoio dos vereadores, 

pois é preciso “arregaçar as mangas” e trabalhar na prevenção.  Com a palavra o vereador 

Alcivan que parabeniza o vereador Geraldo pela iniciativa dessa discussão e diz que é um 

admirador do trabalho dos Conselhos Tutelares. Com a palavra a Sra. Nilza que fala ao 

vereador Israel, que o Conselho é composto por metade dos membros de órgãos  

governamentais e outra metade não governamental. Diz que tem uma dificuldade muito 

grande com relação a apresentação de projetos, pois para se conseguir recursos e preciso que 

apresentem projetos. Com a palavra o vereador Wagner que destaca que é preciso fazer 

divulgações das ações do  Conselho – CMDCA.  A Sra. Nilza diz que estão sim voltados para 

essa questão da divulgação e que a Prefeitura já esta providenciando camisetas para 

divulgarem sobre as ações do CMDCA. O Sr. Presidente destaca que essa questão da 

participação da população é muito importante, e ressalta que a Audiência Pública que foi 

realizada no Bairro JK, foi dado ampla publicidade e teve um número muito baixo da 

população do referido setor. Muitas vezes questionam depois que tudo foi feito e que é 

preciso amadurecer muito a participação popular no que diz respeito às questões sociais. Com 

a palavra a Sra. Nadya agradece pelo convite e coloca-se a disposição para ajudar no que for 

preciso e informa que o número do telefone é: 3415-1989. Com a palavra o Conselheiro Wilton 

que agradece a todos e ao vereador Geraldo pelo convite e fala a Sra. Nilza que é preciso 

deixar o passado para trás e olhar para frente e pede que seja passado para os Conselheiros as 

pautas das reuniões e convida cada vereador para visitarem os Polos dos Conselhos Tutelares. 

Com a palavra o Conselheiro Álvaro que destaca que hoje está presente aqui por amor as 

crianças e adolescentes que são o futuro do nosso País. E pede a esta Casa de Leis que 

apresente projetos voltados  para ações sociais em prol das crianças e adolescentes e agradece 

ao vereador Geraldo Silva pelo convite. O vereador Wagner Enoque diz que esta nesta casa de 

Leis para brigar por essa causa e cumprimenta todos os Conselheiros pelo trabalho que 

realizam. Com a palavra o Sr. Railon agradece pelo convite e coloca a Secretaria da Educação 

totalmente a disposição para vir a esta Casa de Leis sempre que precisar e para ajudar no que 

for preciso. Fala ao Sr. Presidente que não desista, pois é preciso persistir para que a 

população compareça e fala ao vereador Delan que os casos de abusos são registrados em 

famílias desestruturadas e que não podem considerar como famílias e sim como um 

agrupamento de pessoas e que outro dado e que os pais que trocam de parceiros 

constantemente também há um registro de muitos casos de abusos. Com a palavra o vereador 

Geraldo Silva que agradece a presença de todos que compareceram nesta sessão e que foi 

uma discussão muito importante e que tem certeza que todos irão ver com outros olhos essa 

causa. Diz que não concorda com a retirada dos Conselhos Tutelares da Secretaria de Ação 

Social e destaca a importância da implantação de uma Rede de Atendimento e que é uma 

discussão eu precisa ser discutida. Sugere para que seja criada a Frente Parlamentar nesta 

Casa de Leis para atuarem com relação às políticas e ações sociais para as crianças e 



adolescentes. E se um dia fosse Prefeito um dos órgãos mais valorizados seria o Conselho 

Tutelar. O Sr.Presidente agradece a participação dos convidados que se fizeram presentes. O 

vereador Geraldo coloca-se a disposição para ajudar os Conselheiros com relação à discussão 

do PPA que ocorrerá neste ano. Em seguida o Sr. Presidente suspende a sessão. Reaberto os 

trabalhos. Dando continuidade a ordem do dia. Requerimento n°852/017 de autoria dos 

vereadores. Em discussão. O Sr. Presidente diz que esse requerimento é fruto da reunião que 

tiveram com os representantes do DETRAN. Em votação. Aprovado por unanimidade. 

Requerimentos do vereador Wagner Enoque: N°730/017 e N°825/017. Em discussão. Em 

votação. Aprovado por unanimidade. Requerimentos do vereador Silvando Faria: N°812/017, 

N°832/017 e N°833/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O Sr. 

Presidente pede a prorrogação da sessão por mais uma hora. Em votação. Aprovado por 

Unanimidade. Requerimento N°843/017 da vereadora Maria José ( Zezé Cardoso). Em 

discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Requerimento N°789/017 do vereador 

Marcus Marcelo. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do 

vereador Leonardo Lima: N°791/017 e N°792/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 

Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes: N°817/017 e N°818/017. Em 

discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Gilmar 

Oliveira: N°821/017 e N°822/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 

Requerimentos do vereador Gideon Soares: N°690/017 e N°758/017. Em discussão. Em 

votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo Silva: N°802/017 e 

N°803/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador Israel Gomes 

registra a presença do Ex-vereador Luciano Santana.  Requerimentos N°814/017 e N°826/017 

do vereador Edimar Leandro. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 

Requerimentos do vereador Alcivan Rodrigues: N°801/017 e N°827/017. Em discussão. Em 

votação. Aprovados por Unanimidade. Tribuna: O Sr. Presidente esclarece que as oito sessões 

do mês esta sendo completada hoje. Com a palavra o vereador Geraldo Silva que ressalta que 

o Deputado Elenil da Penha esteve em reunião com o Sr. Governador do Estado e lhe informou 

que a divida do Estado com a  Saúde  do nosso Município já foi paga hoje. O vereador Israel 

parabeniza o Deputado Elenil pelo trabalho que vem realizando em prol da nossa cidade e 

registra que espera que os demais Deputados do nosso município possam seguir esse 

exemplo. O Sr. Presidente faz a leitura do Convite da Casa do Idoso Sagrado Coração de Jesus -   

do Projeto Lar Dia – Movimentando a Pessoa Idosa – para o dia 25 de Maio às 16 horas. 

Considerações Finais: O vereador Israel registra a sua satisfação com a parceria do Governo 

Estadual e o Governo Municipal. 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. 


