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Ata da 6ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos vinte e dois dias do mês de Maio de dois mil e dezoito, às quatorze 
horas sob a presidência do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo, 
compareceram os seguintes vereadores: Aldair da Costa Sousa, Carlos da Silva 
Leite, Delaite Rocha da Silva, Edimar Leandro da Conceição, Enoque Neto Rocha 
de Souza, Geraldo Francisco da Silva, Gideon da Silva Soares, Israel Gomes da 
Silva, José Ferreira Barros Filho, Manoel Messias Moreira de Brito, Maria José 
Cardoso Santos e Terciliano Gomes Araujo. Todos em número de treze. Havendo 
número legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e convida o vereador  
Enoque Neto  para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo – 91. 
O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação.  
Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio do Gabinete do vereador 
Leonardo Lima Nº040/2018 – Assunto: Informar que o vereador chegará atrasado 
nesta sessão do dia 22/05/2018. Oficio Nº018/2018 – CM/GVG – Gabinete do 
vereador Gilmar Oliveira da Costa – Assunto: Comunicar a ausência do vereador 
Gilmar Oliveira nesta sessão do dia 22/05/2018. Oficio Nº0042/2018 – ARA/TO – 
Gabinete do vereador Wagner Enoque de Souza – Assunto: Justificar a ausência do 
vereador Wagner Enoque nesta sessão do dia 22/05/2018. Oficio 
Nº248/2018/SEMASTH – Secretaria Municipal da Assistência Social Trabalho e 
Habitação. Assunto: Resposta ao Requerimento Nº279 – Câmara Municipal de 
Araguaína de autoria do vereador Edimar Leandro da Conceição. Oficio 
Nº249/2018/SEMASTH – Secretaria Municipal da Assistência Social Trabalho e 
habitação. Assunto: Resposta ao Requerimento Nº336 – Câmara Municipal de 
Araguaína de autoria do vereador Divino Júnior do Nascimento (Divino Bethânia 
Júnior).  O vereador Edimar Leandro diz que gostaria de fazer um requerimento 
verbal para que o Sr. Presidente possa atender um requerimento de sua autoria e 
que seja feito uma sessão com todos os responsáveis pela iluminação pública, pois   
todos os empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida estão sem 
iluminação pública. O Sr. Presidente deixa a Secretaria da Casa autorizada para que 
coloque para a próxima semana o requerimento  do vereador Edimar Leandro. A 
sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. Ordem do Dia: Convite: Em atendimento 
ao Requerimento Nº1177/018 de autoria do vereador Geraldo Francisco da Silva. 
Assunto: Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual da Criança e 
Adolescente.  Convidados: Adriana Moraes da Silva Gomes – Coordenadora do Polo 
I – Conselho Tutelar, que neste ato será representada pela Sra. Aldeci Marinho e 
Raimundo Nonato Luz Cardoso – Coordenador do Polo II – Conselho Tutelar. O 
vereador Leonardo Lima Silva acaba de chegar à sessão, conforme justificativa 
apresentada no Oficio Nº043 /2018. É feito a leitura do Requerimento Nº1177/018 de 
autoria do vereador Geraldo Silva. Com a palavra o vereador Geraldo Silva autor da 
referida propositura e diz que gostaria de agradecer a tdodos que compareceram 
nesta sessão e ressalta que esse tema da Exploração Sexual contra Crianças e 
Adolescentes é uma chaga aberta em nossa sociedade. Diz que é um tema também 
muito delicado e difícil e com o qual sempre se preocupou, pois na sua trajetória 
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pessoal foi Conselheiro Tutelar do ano de 2003 a 2005 e Sócio Educador do CASE 
de Palmas do ano de 2006 a 2007, esteve na coordenação da Unidade de 
Semiliberdade em Araguaína no período de 2008 a 2011, foi Presidente do 
Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente de Araguaína de 2011 a 
2012 e também neste mesmo período foi Diretor da Infância e Adolescência do 
nosso município e ressalta que se sente no dever de sempre buscar soluções e 
avanços para essa questão do abuso sexual de crianças e adolescentes. O vereador 
Geraldo Silva destaca que é inaceitável que uma criança seja violentada e abusada 
e mais inaceitável ainda é ver tais abusos acontecerem, na maioria das vezes dentro 
da própria casa e por pessoas conhecidas da vitima. Diz que no ano passado o ECA 
– Estatuto da Criança e Adolescente completou 27 anos e que é preciso saber que 
muitos avanços foram conseguidos, mas ainda tem muito para evoluir, 
principalmente no que diz respeito as políticas publicas que podem proteger e dar 
prioridade a infância. O vereador Geraldo Silva diz que espera que nesta sessão de 
hoje possam conhecer mais o trabalho que está sendo realizado em nossa cidade e 
que esse assunto possa ser repercutido com a importância que deve ter e fazendo 
com que os casos de abuso sejam efetivamente denunciados e punidos e que estão 
trabalhando para que isso aconteça. O Sr. Presidente passa a palavra a Sra. Aldeci 
– Conselheira Tutelar que informa que devido a problemas de trabalho e familiares 
dois Conselheiros não puderam comparecer. Ressalta que neste ano a Campanha 
teve uma divulgação melhor e mais ampla e agradece a todos os parceiros do 
Conselho Tutelar, destaca que é preciso que todos se com conscientizem e divulgue 
essa causa do abuso sexual por na maioria das vezes o abusador está dentro da 
própria casa e que isso é muito grave. Agradece a todos por esse espaço e coloca-
se a disposição. O Sr. Presidente passa a  palavra o Sr. Raimundo – Conselheiro 
Tutelar que ressalta que a data do dia 18 de Maio é muito importante é uma data 
Nacional e espera que o nosso Município possa também adotar essa data 
municipalmente e diz que todas as escolas da Zona Rural tiveram palestras e 
puderam ser informados sobre esse problema do Abuso Sexual. Ressalta que a Lei 
da Escuta foi uma evolução muito grande, pois garante que a criança seja ouvida de 
forma especializada, mas infelizmente aqui na nossa cidade ainda não há um local 
para a aplicação dessa Lei, por isso é muito importante que o nosso município possa 
ter um Centro especializado para a aplicação correta dessa Lei Nº13431 do ano de 
2017, mas que foi colocada em prática em 05 de Abril de 2018 e destaca que é 
preciso que todos atentem para essa causa, pois as nossas crianças e adolescentes 
que sofrem de abuso sexual precisam da proteção de todos. A palavra é aberta aos 
vereadores. A vereadora Maria José ( Zezé Cardoso) parabeniza a todos os 
Conselheiros Tutelares pelo trabalho que realizam. O vereador Gideon Soares 
ressalta que os Conselhos Tutelares desenvolvem um trabalho digno na nossa 
cidade e ressalta também que é preciso que as famílias se conscientizem que o 
papel da família é muito importante para ajudar os Conselheiros na execução dos 
seus trabalhos. Com a palavra o vereador professor Delan destaca que muitos casos 
de abuso sexual são praticados por pessoas próximas às vitimas e que isso precisa 
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ser combatido e cumprimenta a todos os Conselheiros Tutelares pelo grande 
trabalho. Com a palavra o vereador Manoel Messias (Mané Mudança) parabeniza o 
vereador Geraldo Silva que sempre defendeu as ações dos Conselheiros Tutelares, 
atuando junto aos mesmos em defesa e proteção das crianças e adolescentes que 
sofrem abusos sexuais. Com a palavra o vereador Terciliano Gomes cumprimenta a 
todos os Conselheiros Tutelares presentes nesta sessão e diz que não poderia 
deixar de parabenizar o vereador Geraldo Silva que sempre levantou a bandeira em 
defesa das crianças e adolescentes, atuando e ajudando o trabalho dos Conselhos 
Tutelares, destaca que a proteção das crianças e adolescentes deve ser de todos e 
por isso sempre fala em defesa da família, pois sabe da importância da família na 
vida de cada criança e parabeniza os Conselheiros Tutelares pelo trabalho que 
realizam. O Sr Presidente ressalta a importância do trabalho que é realizado pelos 
Conselhos Tutelares e sabe o quanto é grande esse trabalho e como deve ser 
valorizado pela nossa sociedade. Parabeniza o vereador Geraldo Silva, pois todos 
os anos o mesmo traz para essa Casa de Leis esse debate que é de suma 
importância, e deixa os seus parabéns e que essa Casa de Leis sempre está de 
portas abertas para recebê-los. A Conselheira Tutelar Aldeci diz que visitou uma 
escola na qual foi solicitada a visita do Conselho Tutelar e ficou muito preocupada 
com a realidade que viu, onde crianças na idade de sete e oito anos com celulares e 
whatsapp sem nenhum controle ou fiscalização dos pais e que orientou a escola 
para fazer reuniões com as famílias dessas crianças para orientar a todos sobre o 
perigo do uso indiscriminado do celular e agradece a todos pela atenção. Com a 
palavra o Sr. Raimundo diz que é preciso ficar atento, pois as crianças que são 
abusadas sexualmente não mentem quando sofrem abuso, quando precisam mentir 
é para proteger a ela ou de alguma ameaça que esta sofrendo e ressalta que toda 
criança ou adolescente tem o direito de não ser violados.  O vereador Geraldo Silva 
agradece a presença de todos os Conselheiros Tutelares e diz que sempre é uma 
honra ter sido Conselheiro Tutelar  e que lutou muito para que fosse implantado o 
segundo Conselho Tutelar na nossa cidade e que agradece a todos pela realização 
desse debate. O vereador Leonardo Lima pede autorização para poder se retirar da 
sessão após a votação das Emendas a Lei Orgânica. O Sr. Presidente diz que 
quando retornarem da suspensão da sessão colocará em votação essa solicitação. 
A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. Projeto de Lei Nº027/018 – Dispõe 
sobre a criação do Diário Eletrônico da Câmara Municipal de Araguaína. Autor: Mesa 
Diretora. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade.  Projeto de 
Resolução Nº005/018 – Institui o “Programa Reserva de Ideias Legislativas” no 
Município de Araguaína, e dá outras providências. Autor: Geraldo Francisco da Silva 
(Geraldo Silva). Em 3ª discussão. Em 3ª votação. Aprovado por Unanimidade.  O 
vereador professor Delan solicita do Sr. Presidente que possa retirar de pauta as 
Emendas a Lei Orgânica que estão para 1ª votação e que as mesmas sejam 
reapresentadas na próxima sessão ordinária. O Sr. presidente retira de pauta as 
Emendas Nº001, Nº002 e Nº003 a pedido do autor das mesmas e deixa autorizado 
para que essas Emendas  sejam colocadas na ordem do dia da próxima sessão. 
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Projeto de Lei nº 021/018 – Dispõe sobre Imóveis com obras paradas há mais de 60 
(sessenta) dias, conforme especifica. Autor: José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha). 
È feito á leitura na integra do referido projeto. O autor pede a retirada do seu Projeto 
de Lei Nº021/018. O Sr. Presidente retira a referida matéria a pedido do autor da 
mesma. Projeto de Lei Nº022/018 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de ser instalado 
sistema de monitoramento 24 horas em todas as instituições bancárias, financeiras, 
caixas eletrônicos, correspondentes bancários, agências de correios e/ou 
correspondentes e casas lotéricas em sua área interna e externa localizadas no 
Município, e dá outras providências. Autor: José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha). 
Projeto de Lei Nº025/018 – Responsabiliza aluno, pais ou responsáveis, por atos de 
vandalismo em patrimônio escolar e destruição de mobiliário escolar, e dá outras 
providências. Autor: José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha). O Vereador José 
Ferreira (Ferreirinha) pede a retirada dos Projetos de Lei Nº022 e Nº025 que são de 
sua autoria. O Sr. Presidente retira as referidas matérias a pedido do autor das 
mesmas. Projeto de Lei Nº026/018 – Dispõe sobre o direito do idoso, deficiente e 
gestante em receber medicação contínua em seu domicílio, e dá outras 
providências. Autor: Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona). É feito a leitura na 
integra do referido projeto. É feito a leitura do Parecer das Comissões que é 
desfavorável ao Projeto de Lei Nº026.  O autor do projeto pede a retirada do mesmo 
e ressalva que irá representá-lo após adequar o mesmo as ressalvas que foram 
feitas no parecer da comissão. O Sr. Presidente retira o Projeto de Lei Nº026/018 a 
pedido do autor do mesmo. A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) pede permissão 
para poder se retirar da sessão. E votação a solicitação feita pela vereadora Maria 
José ( Zezé Cardoso). Sendo aprovada por Unanimidade. O Sr. Presidente coloca 
em votação a solicita verbal que havia sido feita pelo vereador Leonardo Lima. 
Sendo aprovada por Unanimidade.  Requerimentos do vereador Terciliano Gomes 
Araújo: Nº1218/018, Nº1219/018, Nº1220/018 e Nº1221/018. Em discussão. O autor 
ressalta que seria muito bom que o Legislativo pudesse obrigar o Executivo a fazer 
determinadas ações, mas infelizmente não pode e o que podem apresentar são 
pedidos feitos através de proposituras. O vereador Manoel Messias (Mané Mudança) 
diz que a Lei do uso obrigatório de Focinheiras e de sua autoria e que fica muito feliz 
em ver que o vereador Terciliano Gomes está solicitando a aplicação dessa Lei de 
sua autoria. O vereador Terciliano Gomes agradece o apoio e registra a presença do 
Dr. Marcos Emilio – Advogado da UVET. Em votação os requerimentos do vereador 
Terciliano Gomes.  Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Marcus Marcelo de Barros Araújo: Nº1245/018 e Nº1246/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador José Ferreira 
Barros Filho ( Ferreirinha): Nº1030/018 e Nº1031/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva 
(Israel da Terezona): Nº1186/018, Nº1187/018 e Nº1188/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos do vereador Gideon da Silva 
Soares: Nº1168/018, Nº1169/018 e Nº1229/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos do vereador Enoque Neto Rocha de 
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Souza: Nº1204/018, Nº1205/018, Nº1206/018 e Nº1207/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Edimar Leandro 
da Conceição: Nº1151/018 e Nº1222/018. Em discussão. Em votação. Aprovados 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador Delaite Rocha da Silva (Professor 
Delan): Nº1049/018, Nº 1050/018, Nº 1051/018, Nº1052/018 e Nº1053/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  Moção de Pesar Nº057/018 
de autoria do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo – Pelo falecimento da 
Senhora Agda Gabarrão da Silva. Em discussão. Em votação. Aprovado 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.   
  

 
 

 


