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Ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos vinte e um dias do mês de Fevereiro de dois mil e dezoito, às 
quatorze horas sob a presidência do vereador José Ferreira Barros Filho, 
compareceram os seguintes vereadores: Alcivan José Rodrigues, Aldair da Costa 
Sousa, Divino Júnior do Nascimento, Delaite Rocha da Silva, 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, Terciliano 
Gomes Araújo e Wagner Enoque de Souza. Todos em número de quatorze. 
Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e convida o 
vereador Terciliano Gomes  para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em 
Provérbios – Capítulo 21, Versículos 01 e 02. O secretario faz a leitura da ata da 
sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 
Correspondências: Oficio Nº002/2018 – gabinete do vereador Marcus Marcelo. 
Assunto: Justificativa de ausência nas sessões dos dias 19, 20 e 21 de Fevereiro de 
2018. Oficio Gabinete do vereador Carlos da Silva Nº051/2018.  Assunto: 
Justificativa de atraso nesta sessão do dia 21 de Fevereiro de 2018. 
OF/GAB/VER/Nº07/2018 – Gabinete do vereador Edimar Leandro. Assunto: 
Justificativa de ausência na sessão do dia 21 de Fevereiro de 2018. Comunicado de 
Programação do Sr. Governador Marcelo de Carvalho Miranda, da Inauguração das 
Obras de Reconstrução Asfáltica. Oficio Nº004/2018/CICPP – Conselho Municipal 
de Saúde – Comissão Intersetorial dos Conselhos de Políticas Públicas – CICPP. 
Assunto: Solicita informação conforme consta no oficio citado. Com a palavra o 
vereador Divino Bethânia Júnior diz que gostaria de parabenizar pelo menos a 
pessoa que fez esse oficio, pois a digitação do mesmo está bem feita, mas gostaria 
de ressaltar que o oficio coloca este Parlamento como sendo ineficaz e inoperante, 
mas que lamenta muito que pensem assim, uma vez que, este Parlamento é 
independente e responsável pelos seus atos, mas mesmo assim coloca-se a 
disposição desse Conselho para o dialogo, deste que seja um dialogo com respeito 
e dignidade e que possam associar ao principio da moralidade. Com a palavra o 
vereador Geraldo Silva diz que vê com estranheza a posição do Conselho Municipal 
Anti Drogas, pois quer ditar regras e determinar o que, e como este Parlamento deve 
agir e ressalta que não foi a Câmara que reprovou o Projeto que foi enviado por 
esse Conselho e sim o Executivo Municipal que retirou o mesmo para que pudesse 
ser refeito. Com a palavra o vereador Wagner Enoque pede aos vereadores que 
indiquem a ele para fazer parte desse Conselho para que o mesmo possa de fato 
funcionar. Com a palavra o vereador Aldair (Gipão) destaca que o povo gosta 
mesmo é de criticar os políticos, diz que neste Conselho teve um membro que foi 
acusado de pedofilia há um tempo e ninguém fala sobre isso, mas que a culpa de 
tudo sempre recai na política, ou seja, o problema da drogadição que é um problema 
social estão querendo culpar esse Parlamento. O vereador Terciliano Gomes diz que 
se ele fosse esse Senhor Manoel que assinou este ofício teria vergonha de assinar 
um documento como esse e que quer acreditar que o mesmo não elaborou o 
documento apenas assinou, mas mesmo assim é um absurdo. Ressalta que já 
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solicitou a Secretaria da Casa para fazer uma busca desse projeto para que possa 
analisar melhor esse oficio. Destaca que esse é um Conselho que não é nem 
legitimo, pois o Executivo retirou o projeto, ou seja, não há legitimidade para votarem 
a matéria, mas que gostaria de informar que neste projeto que esse Conselho 
ressalta no oficio o mesmo colocava ordens, determinações ao Executivo e ao Poder 
Legislativo e que não podem aceitar que esta Casa de Leis fique refém de um 
Conselho como esse que envia para ser aprovado um projeto totalmente errado e 
distorcido e solicita da Presidência da Câmara que tome as providências legais, pois 
esse oficio é um desrespeito com este Parlamento. Ordem Do Dia: Com a palavra o 
vereador Leonardo Lima faz os cumprimentos a Sra. Eva Maria – Gestora da Escola 
Estadual Rui Barbosa e dos Alunos: Kaillany, Kallyta, Willian e Sandraque e gostaria 
de cumprimentar e parabenizar o seu funcionário o Sr. Erielson que está 
aniversariando hoje e o agradece por sempre lhe apoiar. VISITA INSTITUCIONAL: 
Em atendimento ao Requerimento Nº2129/017, de autoria do Ilustre vereador 
Leonardo Lima Silva – Alunos da Escola Estadual Rui Barbosa Assunto: Reforma do 
Ensino Médio. Com a palavra a Sra. Eva Maria que agradece por esse espaço e ao 
vereador Leonardo Lima pelo convite de poderem vir a esta Casa de Leis para 
poderem falar um pouco sobre a Reforma do Ensino Médio Destaca que esse novo 
método vem dando bons frutos, diz que os alunos chegam à escola as sete da 
manhã e saem às cinco da tarde, com todas as refeições feitas e todas as tarefas 
cumpridas, ou seja, com essa metodologia conseguiram tirar muitos jovens das 
drogas e da prostituição. Destaca que os alunos estudam nove horas e meia, mas 
que isso tem trazido resultados positivos e tem mudado a vida desses alunos e que 
todos poderão ver com os depoimentos que serão feitos pelos mesmos. Com a 
palavra a aluna Kaillany que destaca que na sua escola não há barreiras entre a 
diretoria e os alunos e que também possuem uma Tutora que trabalha a Pedagogia 
da Presença – Tutorial Individual, que ajuda muito com apoio tanto na área dos 
estudos quanto na área pessoal, fazendo com que tenham um grande crescimento. 
Com a palavra o aluno Willian que faz uma explanação sobre a disciplina Projeto de 
Vida, que foi um estimulo para que não desista dos seus estudos e busque uma 
formação superior. Com a palavra o aluno Sandraque que fala sobre como o projeto 
mudou sua vida e que fez com que queiram buscar sempre mais através dos 
estudos. Com a palavra a aluna Kallyta que cumprimenta a todos os vereadores e 
agradece ao vereador Leonardo por esse convite, diz que essa nova modalidade de 
ensino tem mudado muito a história de vida de todos os alunos que fazem parte 
desse projeto, pois aprendem que o compromisso não é apenas dentro da escola, 
mas sim para toda a sociedade e que realmente estão sendo preparados para o 
mundo. A palavra é aberta aos vereadores. Com a palavra o vereador professor 
Delan diz que pode ver a felicidade no rosto da Sra. Eva Maria e que sabe bem 
como é a luta do professor dentro da sala de aula, pois é professor há vinte e seis 
anos. Diz que infelizmente as nossas escolas estão muito a quem das escolas 
americanas com relação à questão estrutural, mas que fica feliz em ver que estão 
usando a forma de acolhimento utilizando o modelo de Jesus e parabeniza a Sra. 
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Eva Maria e sua equipe pelo trabalho que estão realizando. Com a palavra o 
vereador Divino Bethânia Júnior que ressalta que os preguiçosos são pessimistas os 
lutadores e trabalhadores são positivos, diz que ouvir esses jovens alunos lhe dá 
muita esperança de que podemos ter um País melhor e que lhe faz pensar que 
realmente são pessoas assim que precisam lutar pelo futuro do nosso Brasil. Com a 
palavra o vereador Israel Gomes parabeniza os alunos e a Gestora da Escola 
Estadual Rui Barbosa pelo excelente trabalho que estão realizando e parabeniza o 
vereador Leonardo Lima pela iniciativa de trazê-los a esta Casa de Leis. Com a 
palavra o vereador Alcivan Rodrigues que cumprimenta e parabeniza a Sra. Eva 
Maria e destaca que conhece o seu trabalho e sabe que a mesma o faz por amor e 
com muita dedicação. Com a palavra o vereador Wagner Enoque destaca que esse 
trabalho é muito bonito e parabeniza a Sra. Eva e seus alunos pela presença e pelo 
trabalho que estão realizando. O vereador Geraldo Silva ressalta que fica muito feliz 
em ver um grande resultado na educação e que se coloca a disposição para ajudar. 
Com a palavra o vereador Silvano Faria parabeniza a Sra. Eva pelo seu trabalho. 
Com a palavra o vereador Aldair (Gipão) ressalta que o futuro está nos estudos e 
que gostaria muito de dizer e incentivar os alunos presentes que nunca parem de 
estudar. O vereador Terciliano Gomes registra a presença do Sr. Adão. Com a 
palavra o vereador Leonardo Lima diz que é muito gratificante ouvir os depoimentos 
que foram feitos pelos alunos e que é muito bom ver uma juventude tão empenhada 
nos estudos e colocas-se a disposição para somar com o Colégio Estadual Rui 
Barbosa e com a Sra. Eva Maria e seus alunos. O Sr. Presidente suspende a 
sessão. Reaberto os trabalhos. Projeto de Lei Nº057/017 – Institui o Agosto Branco – 
mês de conscientização e Combate à Pedofilia nas escolas municipais de 
Araguaína. Autora: Maria José Cardoso. (Zezé Cardoso). Em 3ª discussão. Em 3ª 
votação. Aprovado por Unanimidade.  Projeto de Lei Nº065/017 – Dispõe sobre o 
envio de informações à Câmara de Vereadores sobre as proposituras e 
requerimentos remetidos ao Poder Executivo Municipal, e dá outras providências. 
Autor: Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva). Em 3ª discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nº073/017 – Declara de Utilidade Pública 
o Sindicato dos Taxistas de Araguaína (SINTAR) e dá outras providências. Autor: 
Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan). Em 3ª discussão. Em 3ª votação. 
Aprovado por Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo Nº 001/018 – Concede 
Título de Cidadão araguainense ao Padre Genival Lima da Silva e dá outras 
providências. Autor: Terciliano Gomes Em 3ª discussão. Em 3ª votação. Aprovado 
por Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo Nº002/018 – Concede Título de 
Cidadão ao Sr. Bruno Boaventura Mota. Autor: Divino Júnior do Nascimento (Divino 
Bethânia Jr.). Em 3ª discussão. Em 3ª votação. Aprovado por Unanimidade.  
Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº147/018, 
Nº148/018, Nº149/018 e Nº150/018. Em discussão Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Divino Junior do Nascimento (Divino 
Bethânia Jr.) Nº165/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Delaite Rocha da Silva (Professor Delan) Nº169/018. Em 
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discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº223/018, Nº224/018 e Nº235/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos do vereador 
Gideon da Silva Soares: Nº184/018, Nº185/018 e Nº186/018.  Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos do vereador: Israel Gomes 
da Silva (Israel da Terezona): Nº202/018 e Nº203/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: 
Nº082/018, Nº158/018 e Nº174/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento da vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé 
Cardoso) Nº056/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Silvano Faria da Silva (Silvano do Picolé): Nº204/018, 
Nº205/018 e Nº206/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza: Nº188/018, Nº211/018 e 
Nº212/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Indicações do 
vereador Leonardo Lima Silva: Nº012/018, Nº013/018 e Nº014/018.  As indicações 
serão encaminhadas a quem de direito. Moção de Pesar Nº010/018 do vereador 
José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha) – pelo falecimento da Senhora Angelina 
Ferreira da Costa. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade.  Não 
havendo uso da Tribuna o Sr. Presidente em exercício declara encerrada esta 
sessão. Para constar lavrou-se esta ata que depois de lida e aprovada será 
devidamente assinada.  
 


