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Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos cinco dias do mês de Dezembro de dois mil e dezessete, às quatorze 
horas sob a presidência do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo, 
compareceram os seguintes vereadores: Alcivan José Rodrigues, Aldair da Costa 
Sousa, Divino Júnior do Nascimento, Delaite Rocha da Silva, 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, Maria 
José Cardoso Santos, Silvano Faria da Silva, 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  Gilmar Oliveira para 
fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura e, Tessalonicenses, Capitulo 05, 
Versículo 18. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por unanimidade. Correspondências: Ofício Ext. 
Nº1855\2017\SEMED – Assunto: Resposta ao Of. Nº1043\017. Ofício Gab. Ver. 
Carlos da Silva Leite nº050\2017 – Assunto: Justificativa de ausência na sessão do 
dia 05 de Dezembro\2017. Ordem Do Dia: CONVITE – Em atendimento ao 
Requerimento Nº1663/017, de autoria do Ilustre Vereador Aldair da Costa Sousa 
(Gipão) que será discutido sobre os cuidados com os Deficientes Visuais em nossa 
Rede de Ensino. Em seguida o Sr. Presidente convida para compor a Mesa Diretora: 
o Sr. Jocirley de Oliveira – Secretário Municipal de Educação que neste Ato será 
representado pela Sra. Ana Paula Sousa de Oliveira da Silva – Diretora de Ensino 
Especial,  a Sra. Ana Madalena dos Santos – Coordenadora do Núcleo de Apoio 
Pedagógico aos Deficientes Visuais de Araguaína, a Sra. Nilza Araújo – Presidente 
do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a Sra. Maria de 
Fátima Braga – Colaboradora. Com a palavra o vereador Aldair (Gipão) que usa a 
Tribuna para agradecer a presença de todos e ressalta que apresentou esse 
requerimento com o propósito de que pudessem debater com pessoas que tem 
conhecimento e experiência sobre esse assunto que são os direitos e cuidados das 
pessoas com deficiências visuais. Destaca que conheceu o Projeto do NAP e viu 
como realizam um grande trabalho e que solicitou para que fosse transferido para o 
antigo prédio do CEREST, pois verificou que precisam de um local maior e espera 
que com a realização desse debate as medidas a serem tomadas sejam positivas.  
O vereador Divino Bethânia Júnior cumprimenta e parabeniza o vereador Aldair pela 
iniciativa desse debate e ressalta que a presença de todos é de fundamental 
importância, pois é preciso que toda a sociedade saiba que é preciso saber respeitar 
e incluir as pessoas com deficiências visuais.  Em tempo o Sr. Presidente convida 
para compor a Mesa Diretora o Diretor da Escola Joaquim de Brito Paranaguá onde 
funciona o AEE ( Atendimento Educacional Especializado) o Sr. Honorato Ribeiro da 
Silva. Com a palavra a Sra. Ana Paula Soares que cumprimenta a todos os 
profissionais, servidores e alunos com deficiências visuais da rede pública municipal 
na pessoa da aluna Katrina e cumprimenta também cumprimenta os pais e 
familiares desses alunos. Ressalta a rede municipal de ensino atende mais de 400 
alunos com deficiências visuais e que no NAP infelizmente gostariam de atender 
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muito mais pessoas, mas o espaço é pequeno, mas o trabalho realizado acaba por 
se tornar grande diante desse espaço. Agradece e destaca que estão a disposição 
para atender a todos que precisam desse serviço. Com a palavra a Sra. Ana 
Madalena cumprimenta a todos os presentes e pede a sua equipe que se coloque 
em pé para que todos os conheçam. Ressalta que o Projeto e Plano de Ação do 
NAPDVA foram entregues uma cópia a cada vereador e que o Núcleo trabalha 
adaptando os materiais didáticos para os alunos com Deficiências Visuais e que 
gostaria de agradecer muito o Diretor da Escola onde funciona o NAP, mas que 
infelizmente o espaço é pequeno e que precisam muito de espaço maior, pois 
atendem cerca de quarenta pessoas e somente 20 tem laudos e por isso fazem o 
acompanhamento de todos, mas esse atendimento poderia ser maior se tivessem 
um local apropriado. Destaca que diante do esforço de toda equipe do NAP, fazem 
um trabalho voltado para que as pessoas com Deficiência Visual, para que estas 
possam ser inseridas na nossa sociedade e convida a todos para visitarem o Núcleo 
de Apoio para que possam ver de perto o trabalho que é feito com muito carinho e 
dedicação. Com a palavra a Sra. Nilza que diz que também é funcionária da 
Educação e ressalta que hoje tem apena 15% da visão, mas que não nasceu assim 
e que sabe bem como são os dois lados, o de ser professora enxergando 
normalmente e de ser professora com baixa visão, por isso sabe da importância do 
Núcleo e do trabalho do NAP. Com a palavra o Diretor Honorato que cumprimenta a 
todos os presentes e destaca que a Escola Joaquim de Brito Paranaguá é muito 
privilegiada por ter o NAP funcionando nas suas dependências e que acompanham 
de perto o trabalho realizado por eles e como é a evolução das pessoas com 
Deficiência Visual e por isso pede a todos os vereadores que apoiem essa causa e 
estejam sempre presentes para ajudar o NAP.  Com a palavra o vereador Terciliano 
Gomes ressalta que é preciso lutar apara que consigam ter um local apropriado para 
o funcionamento do NAP, para que Araguaína possa ser uma referência no 
atendimento e tratamento das pessoas com Deficiência Visual, diz que todos podem 
contar com seu apoio e que seu gabinete está à disposição para o que for preciso 
para ajudá-los. Com a palavra o vereador Professor Delan cumprimenta a todos os 
presentes e diz que gostaria de fazer duas perguntas: quais as principais 
dificuldades enfrentadas para realizarem o trabalho e se são realizados exames nos 
alunos quando ingressam na rede pública municipal de ensino. A Sra. Ana Paula 
pergunta se o vereador se refere aos alunos com deficiência visual? O vereador 
professor Delan diz que a Lei não especifica quais alunos e sim que os exames 
sejam feitos em todos para que possam detectar as deficiências e assim encaminhá-
los para o atendimento necessário. A Sra. Ana Paula diz que sim a Sra. Maria 
Madalena é que faz o atendimento e o encaminhamento necessário e que através 
do Serviço Social também é feito esse trabalho. Com relação às dificuldades a maior 
dificuldade que possuem é com relação à confecção dos materiais, pois o espaço é 
muito pequeno. O vereador Israel Gomes cumprimenta a todos os presentes e diz 
que irá cobrar do Sr. Prefeito para que olhe com carinho e atenção para que seja 
providenciado um local adequado para o funcionamento do NAP. O vereador 
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Wagner Enoque parabeniza a todos que estão a frente desse projeto, ao vereador 
Aldair (Gipão) pela realização desse debate, pois é uma causa muito importante e 
destaca a necessidade de se ter um local maior e que atenda dignamente os 
deficientes visuais. A sessão é suspensa.  Reaberto os trabalhos. Com a palavra a 
vereadora Maria José (Zezé Cardoso) diz que sabe bem como é importante o 
trabalho de inclusão na sala de aula e parabeniza a todos que estão à frente do 
trabalho do NAP. A Sra. Ana Paula ressalta que quando se trabalha na educação e 
defende a causa sabe que o trabalho de inclusão na rede municipal de ensino de 
Araguaína é referência no nosso Estado e também no nosso país, pois já receberam 
prêmios sobre essa questão. Com a palavra o vereador Edimar Leandro diz que o 
vereador Aldair está de parabéns por ter dito a visão de realizar esse debate e que 
no seu ponto de vista mesmo sendo pouco o trabalho que o município realiza, ainda 
assim está saindo à frente de muitas outras cidades e que é muito importante 
mesmo que se tenha um local adequado. O Sr. Presidente diz que a rede municipal 
de ensino teve muitos avanços e que infelizmente a rede estadual de ensino não 
acompanhou esses avanços pois o investimento foi mínimo. Parabeniza o vereador 
Aldair (Gipão) pela iniciativa de apresentar a propositura que proporcionou esse 
debate de suma importância. Cumprimenta e parabeniza a todos que compõe a 
Mesa Diretora e que realizam um grande trabalho e que esta Casa de Leis está 
sempre à disposição e aberta para receber a todos e que tem certeza que irão 
conseguir esse espaço adequado para o funcionamento do NAP. Com a palavra o 
vereador Aldair (Gipão) que agradece a todos que se fizeram presentes e destaca 
que irão unir forças para que tanto o local quanto o funcionamento do NAP que é 
feito através de um Decreto que o Sr. Prefeito Municipal possa ser feito de fato  
através de uma Lei própria e que podem contar com seu apoio para conseguirem 
esse local. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. O vereador Leonardo Lima 
registra a presença da sua família e que ficou muito feliz com a presença deles neste 
dia do seu aniversário. Em seguida o Sr. Presidente convida a todos para cantarem 
os parabéns para o vereador Leonardo Lima e para a Dra. Mayara que aniversariam 
hoje. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. Projeto de Lei Nº068/017 da 
Mesa Diretora – Altera a Lei nº 2785/12. Em 3ª discussão. Em 3ª votação. Aprovado 
por Unanimidade. Projeto de Lei Complementar Nº010/017 – Dispõe sobre o 
Programa de Parcelamento Incentivado – PPI 2017, e adota outras providências. 
Autor: Executivo Municipal. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Projeto de Lei Nº 050/017 - Altera a Lei Municipal n° 2.486, de 04 de 
Dezembro de 2006 que instituiu no Município de Araguaína a Semana Jovem, e dá 
outras providências. Autor: Gilmar Oliveira Costa (Gilmar da Auto Escola). Em 2ª 
discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Wagner Enoque de Souza: Nº 2040/017, Nº 2060/017, Nº2061/017 e Nº2062/017. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº1784/017, Nº1986/017, Nº2090/17 e 
Nº2091/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento Nº2010/017 da vereadora Maria José Cardoso dos Santos (Zezé 
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Cardoso). Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos 
do vereador Leonardo Lima Silva: Nº1992/017 e Nº2007/017. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos do vereador José Ferreira 
Barros Filho (Ferreirinha): Nº2003/017, Nº2004/017, Nº2005/017, Nº2006/017 e 
Nº2048/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): 
Nº2031/017, Nº2032/017 e Nº 2034/017.  Em discussão. O vereador Israel Gomes 
destaca que é um absurdo terem que ficar pedindo para fazerem reposições de 
lâmpadas, sendo que isso é uma obrigação do Poder Público do departamento 
responsável por esse serviço, mas a informação que recebeu é que não está tendo 
lâmpadas para fazerem esse serviço de reposição. A vereadora Maria José Cardoso 
(Zezé Cardoso) solicita permissão para que a Sra. Marciane Silva que é Presidente 
da Federação das APAES do Tocantins, possa fazer uso da palavra por cinco 
minutos. O Sr. Presidente coloca em votação a referida solicitação. Sendo aprovado 
por Unanimidade. E informa que após votarem toda a pauta desta sessão abrirá o 
espaço para a Sra. Marciane. Em votação os requerimentos do vereador Israel 
Gomes. Sendo aprovados por unanimidade.  Requerimento Nº2038/017 do vereador 
Gilmar Oliveira Costa (Gilmar da Auto Escola).  Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: 
Nº2012/017 e Nº2013/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): 
Nº2042/017, Nº2043/017, Nº2044/017 e Nº2045/017. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino Bethânia Júnior 
(Divino Bethânia Jr.): Nº1969/017 e  Nº1970/017. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues 
(Soldado Alcivan): Nº2053/017 e Nº 2054/017. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. A palavra é aberta a Sra. Marciane que agradece por 
esse espaço e diz que não poderia deixar de fazer uso da palavra neste dia onde foi 
debatido sobre as pessoas com Deficiências e faz uma explanação sobre a ação 
que estão desenvolvendo que é “O Prêmio Norte da Sorte”, onde são títulos 
vendidos e que os recursos arrecadados 10% serão revertidos para as APAES do 
Estado do Tocantins, para que consigam garantir a execução dos projetos e 
programas das APAES.  O Sr. Presidente prorroga a sessão por mais trinta minutos. 
Em votação a prorrogação da sessão. Sendo aprovado por Unanimidade. A 
vereadora Zezé Cardoso agradece a Sra. Marciane pela presença e destaca a 
importância dessa ação. O vereador Aldair (Gipão) cumprimenta a Sra. Marciane e 
diz que essa Casa de Leis sempre foi parceira da APAE e que não será diferente 
quanto a essa questão. O vereador Divino Bethânia Júnior diz que pode contar com 
seu apoio no que for possível e que no seu ponto de vista ao invés de Deputados 
ficarem colocando emendas para realização de shows que destinem essas emendas 
para Instituições como as APAES e muitas outras. O vereador José Ferreira 
(Ferreirinha) diz que conhece bem o trabalho da APAE, pois a sua esposa foi 
professora da APAE por muitos anos e que sempre apoiou e ajudou nesta causa. O 
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Sr. Presidente diz que é uma honra receber a Sra. Marciane nesta  Casa de Leis e 
que a mesma estará a disposição para ajudar no que for possível.  A Sra. Marciane 
diz que o apoio de todos os vereadores é de suma importância, pois Araguaína é a 
maior cidade do Estado do Tocantins e que será uma referência para que consigam 
o apoio das demais cidades e agradece mais uma vez pelo espaço concedido. Em 
tempo e conforme acordado com todos os vereadores o Sr. Presidente coloca em 
discussão o Requerimento Nº2150/2017 de autoria de todos os vereadores – 
Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal que seja encaminhado a esta Casa de Leis um 
Projeto de Lei que regulamenta o Plano de Cargos Carreira e Remuneração – 
PCCR. Em votação o requerimento Nº2150/017. Sendo aprovado por Unanimidade. 
Tribuna: O vereador Edimar Leandro ressalta sobre as inúmeras mudanças que 
ocorreram no trânsito da nossa cidade e que esteve na ASTT e que o Sr. Fábio lhe 
informou que serão instalados mais radares no nosso município. 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 assinada será 
devidamente assinada.  
 


