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 Ata da 8ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil 
e dezenove, 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 Junior do 
Nascimento, Edimar Leandro da Conceição, Geraldo Francisco da Silva, 
Gilmar Oliveira Costa, José Ferreira Barros Filho, Marcus Marcelo de 
Barros Araújo, Maria José Cardoso Santos, Silvinia Pereira de Sousa 
Pires e Terciliano Gomes  Araújo. Todos em número de treze. 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 Salmo – 91.  O secretario em exercício vereador 
Gilmar Oliveira faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por unanimidade. Os vereadores, Enoque Neto Rocha 
de Souza, Leonardo Lima Silva e Wagner Enoque de Souza chegam a 
sessão e registram suas presenças. Correspondências: Convite da Igreja 
Assembleia de Deus – Ministério de Madureira – Assunto: Conferência 
Missionária e Santa Ceia Geral nos dias 31/08 e 01/09 no CAT/SESI. 
Oficio Nº527/2019 – GAB/UFT – Universidade do Tocantins – Gabinete 
da Reitoria – Assunto: Convite para inauguração de reforma – HDT/UFT, 
no dia 03 de Setembro de 2019, as 09h00min no Hall da Ala B do 
HDT/UFT. Oficio da Caixa Econômica Federal 
Nº4263/2019/GIGOVPM/SR TOCANTINS – Assunto: Alteração 
Contratual. Ordem Do Dia: Convite: Em atendimento ao Requerimento 
Nº1940/019 de autoria da vereadora Silvinia Pereira de Sousa Pires 
(Silvinia Pires) – Assunto: Comemorar o Dia Nacional do Psicólogo e 
debater sobre a necessidade destes profissionais na Rede Municipal de 
Ensino. Presenças para compor a Mesa Diretora: * José da Guia Pereira 
da Silva – Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 
que neste ato está sendo representado pelo Sr. Jehenmerson Rodrigues, 
* Lucas Delfino Araújo – Coordenador do curso de Psicologia da 
Faculdade Católica Dom Orione (FACDO)  e * Grazielly dos Santos 
Germano – Professora do Centro Universitário Presidente Antônio Carlos 
(UNITPAC) e o Sr. Edson Soares – Acadêmico do curso de Psicologia. O 
Sr. Presidente convida para a Tribuna de Honra o Sr. Gean Rocha – 
Psicólogo.Com a palavra a vereadora Silvinia Pereira autora do 
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requerimento que originou esse debate, agradece aos convidados que 
atenderam o seu convite e compareceram nesta sessão. Diz que é muito 
salutar trazer esse debate sobre a importância da presença desses 
profissionais nas unidades escolares do município e que reconhecer a 
atuação dos psicólogos parabenizando-os por esta data comemorativa é 
uma das formas de demonstrar a importância dessa classe e que não 
poderia deixar prestar essa homenagem a todos os Psicólogos que 
exercem com tanto afinco suas funções em busca da prevenção e de 
ajudar o ser humano. A vereadora Silvinia faz a entrega de duas Moções 
de Aplausos, uma a Sra. Grazielly dos Santos e outra ao Sr. Lucas 
Delfino. Dando continuidade o vereador Geraldo Silva parabeniza a 
vereadora Silvinia Pereira e ressalta a importância desse debate. O Sr. 
Presidente convida para a Tribuna de Honra os Conselheiros Tutelares 
presentes nesta sessão. Com a palavra o vereador Delaíte Rocha 
(Professor Delan)  que ressalta o quanto é importante ter os profissionais 
da Psicologia dentro das escolas e que por ser e exercer a função de 
professor sabe muito bem a realidade dos alunos das escolas públicas. 
Com a palavra o vereador Marcus Marcelo cumprimenta a todos os 
presentes em especial aos Psicólogos e ressalta que como é professor 
de carreira sabe da importância de se ter o profissional de Psicologia nas 
escolas e manifesta seu apoio para buscarem junto ao Poder Público um 
projeto de lei que possa garantir essa questão. Com a palavra a vereadora 
Maria José (Zezé Cardoso) parabeniza todos os Psicólogos presentes e 
a vereadora Silvinia Pires pela inciativa desse debate.  O Sr. Presidente 
convida para a Tribuna de Honra a Sra. Celia Leal – Psicóloga do Hospital 
Regional da Ala de Oncologia, e a  Sra. Rosângela Siede – Coordenadora 
do Curso de Psicologia do Unitpac. Com a palavra o vereador Divino 
Bethânia Junior diz que a assistência psicológica é fundamental em todas 
as áreas e em todas as situações e ressalta que é muito importante que 
todos saibam valorizar os profissionais da Psicologia. O vereador Alcivan 
Rodrigues (Soldado Alcivan) parabeniza a todos os Psicólogos e pergunta 
o porquê estão presenciando tantos casos de depressões em jovens  e 
adolescentes. O Sr. Presidente ressalta a importância dessa sessão e 
destaca que essa Casa de Leis mais uma vez está cumprindo com seu 
papel e que não poderiam deixar passar desapercebido uma data como 
esta onde comemoram o Dia do Psicólogo. Com a palavra o Sr. Lucas 
Delfino – Coordenador do Curso de Psicologia da FACDO, agradece pelo 
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convite que lhe foi feito para participar dessa sessão, cumprimenta a 
todos os presentes e faz uma explanação da função do Psicólogo dentro 
das Instituições escolares. Ressalta que esse momento é de suma 
importância para que todos possam se aprofundar um pouco mais nas 
atuações que o Psicólogo desempenha.  Com a palavra a Sra. Grazielly 
dos Santos – Professora do UNITPAC que agradece pelo convite para 
participar dessa sessão e ressalta que além da importância da Psicologia 
dentro das escolas, diz que gostaria também de ressaltar a importância 
das redes Psicossociais que são os CRAS e os CAPS, e que é preciso 
que olhem com mais carinho para os professionais da Psicologia que 
atuam nesses órgãos, pois mesmo diante das dificuldades que enfrentam 
continuam exercendo suas funções com todo empenho e carinho. Com a 
palavra o Sr. Jhenmerson que neste ato representa o Secretário Municipal 
José da Guia, diz que essa questão da Psicologia precisa ser discutida 
de uma forma mais ampla, ou seja, numa Audiência Pública, pois os 
Psicólogos precisam ser  inseridos nas discussões do PPA, para que 
possam ser contemplados nas políticas públicas, diz que é preciso 
ampliar a Rede Psicossocial, mesmo tendo um Psicólogo para cada 
CRAS, a demanda é muito grande. Destaca que estão a disposição para 
comparecer nas demais discussões que possam surgir e para ajudar no 
for possível. O vereador Geraldo Silva diz que gostaria de convidar o Sr. 
Jhenmerson para a Audiência Pública que será realizada no dia 14 de 
Outubro de 2019 nesta Casa de Leis, onde serão discutidos os temas da 
depressão, suicídio e auto mutilação. O Sr. Presidente coloca em 
apreciação do Plenário o uso da palavra pela estudante de Psicologia a 
Sra. Karen, o professor Wendel e o professor Rubenilson Barreto. Não 
havendo objeção por parte do Plenário deixa autorizado o uso da palavra 
pelos referidos acima. O vereador Marcus Marcelo diz que quando 
terminar esse primeiro momento da sessão, faz um requerimento verbal 
para que a sessão possa ser suspensa para uma reunião com os 
representantes da  Procuradoria Jurídica da Prefeitura que se encontram 
na sala da Presidência, para se reunirem com todos os vereadores para 
esclarecer as duvidas sobre os projetos  do Executivo Municipal que estão 
na pauta da sessão de hoje. Com palavra a Sra. Karen que agradece pelo 
espaço que lhe foi concedido e ressalta a importância dos Psicólogos. 
Com a palavra o professor Wendel e ressalta que sempre irá falar sobre 
a importância do profissional da Psicologia dentro das escolas e pede o 
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apoio de todos os vereadores para que abracem essa causa. Com a 
palavra a Psicóloga Rosângela que enfatiza que o trabalho do Psicólogo 
é multidisciplinar e que foi importantíssimo essa Casa de Leis ter 
levantando esse tema da inserção da Psicologia nas escolas. Com a 
palavra a vereadora Silvinia Pereira autora da propositura do referido 
debate, agradece mais uma vez a todos que se fizeram presentes e 
espera que a partir de hoje possam mudar essa perspectiva da Psicologia 
dentro das rede de ensino. O Sr. Presidente convida a todos os 
profissionais da área de Psicologia presentes nesta sessão para tirarem 
uma foto oficial. Em seguida suspende a sessão a pedido do vereador 
Marcus Marcelo. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. Projeto de 
Lei Nº045/019 de autoria do Executivo Municipal. O Sr. Presidente 
ressalta que já foi feita a leitura na íntegra deste projeto na sessão anterior 
e que será dado a continuidade na discussão do mesmo e como há uma 
emenda protocolada a este projeto, a mesma será apreciada antes do 
referido projeto. Emenda Supressiva Nº001/019 de autoria dos 
vereadores Terciliano Gomes, Alcivan Rodrigues e Geraldo Silva, 
subscrita por todos os vereadores. Em discussão a Emenda Supressiva 
Nº001/019. O vereador Terciliano Gomes ressalta que esta emenda vem 
com intuito de garantir a área onde localiza uma igreja e solicita o voto 
favorável dos nobres vereadores. O vereador Geraldo Silva diz que a 
intenção dessa emenda é garantir que a localidade onde tem uma Igreja 
não seja prejudicada. O vereador Alcivan Rodrigues diz que gostaria 
apenas de reforçar o pedido do voto favorável dos vereadores. Com a 
palavra o vereador Marcus Marcelo diz que esteve presente na referida 
localidade juntamente com alguns vereadores e que foi muito importante 
pois foram esclarecidos muito pontos que ainda estavam gerando dúvidas 
e de antemão deixa o seu agradecimento a todos os vereadores que 
subscreveram na emenda. A vereadora Silvinia Pereira manifesta seu 
voto favorável na referida emenda. Em votação a Emenda Supressiva 
Nº001/019. Aprovado por Unanimidade.  Em 1ª discussão o Projeto de 
Lei Nº045/019. Em 1ª votação o Projeto de Lei Nº045/019. Aprovado por 
Unanimidade. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. O Sr. 
Presidente encerra a sessão pois o tempo regimental se esgotou e não 
foi solicitada a prorrogação da sessão. Para constar lavrou-se esta ata 
que depois de lida e aprovada será devidamente assinada.   
 


