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 Ata da 3ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos quatorze dias do mês de 
outubro de dois mil e dezenove, às quatorze horas sob a 
presidência do vereador Aldair da Costa Sousa, compareceram 
os seguintes vereadores: Delaíte Rocha da Silva, Divino Junior 
do Nascimento, Edimar Leandro da Conceição, Enoque Neto 
Rocha de Souza, Geraldo Francisco da Silva, Gilmar Oliveira 
Costa, Israel Gomes da Silva, Jose Ferreira Barros Filho, Maria 
José Cardoso Santos, Terciliano Gomes Araújo e Wagner 
Enoque de Souza. Todos em número de doze. Havendo número 
legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e convida o 
vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) para fazer a leitura da 
Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo – 1º, Versículos 01 e 
02.  O secretario vereador Israel Gomes (Israel da Terezona) faz 
a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por unanimidade. Os vereadores Leonardo Lima Silva, 
Marcus Marcelo de Barros Araújo e Silvinia Pereira de Sousa 
Pires chegam a sessão e registram suas presenças. 
Correspondências: Oficio Nº079/2019 Gabinete do vereador 
Carlos da Silva Leite – Assunto: Justificativa de ausência na 
sessão do dia 14/10/2019. Oficio Nº075/2019 Gabinete do 
vereador Alcivan José Rodrigues – Assunto: Justificativa de 
ausência na sessão do dia 14/10/2019. Oficio/SEMED 
Nº71470/2019 – Assunto: Resposta ao Oficio 1425/2019. 
OFICIO Nº01/2019 – Psicólogo Jean Rocha Carvalho – Assunto 
Ausência na sessão do dia 14/10/2019. Oficio Circular 03/2019 
– GSKAAB – Senado Federal – Assunto: Convite Audiência 
Pública. OFICIOGAB/SUPADM/PLANEJAMENTO/SMS 
Nº1370/2019 – Secretário Municipal de Saúde – Jean Luís 
Coutinho Santos – Assunto: Solicitação de agendamento de 
Audiência Pública para que seja realizada apresentação do 
Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior – RDQA referente 
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ao 2º Quadrimestre de 2019.   Ordem Do Dia: Projetos para as 
Comissões: Projeto de Lei Nº059/019 de autoria do vereador 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro). Projeto de Lei 
Nº060/019 de autoria do vereador Enoque Neto Rocha de Souza 
(Enoque Neto). Os referidos projetos serão encaminhados as 
comissões competentes. Para 3ª Votação do 1º Turno: Proposta 
de Emenda à Lei Orgânica Nº001/019 – Acrescenta os §§ 9º, 10, 
11,12 e 13 ao Artigo 104 da Lei Orgânica do Município de 
Araguaína, e dá outras providências. Autor: José Ferreira Barros 
Filho (Ferreirinha). Em 3ª discussão do 1º Turno. Em 3ª votação 
do 1º Turno. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei 
Nº034/019 – Proíbe no município de Araguaína, a fabricação, a 
comercialização e a utilização de cerol ou de qualquer outro tipo 
de material cortante para linha de pipas ou similares e dá outras 
providências. Autor: Wagner Enoque de Souza. Em 2ª 
discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. O 
vereador Divino Bethânia Júnior registra as presenças dos 
alunos da escola Paroquial Luiz Augusto e da Diretora a Sra. 
Leidivan Dias Lucena. AUDIÊNCIA PÚBLICA – ASSUNTO: 
Debater a respeito da intimidação sistêmica (Bullying), 
automutilação, suicídio e vulnerabilidade de jovens e 
adolescentes em idade escolar.  Presenças: * PABLO 
MENDONÇA CHAER – Defensor Público; *TENENTE 
CORONEL JOÃO MÁRCIO COSTA MIRANDA – Comandante 
do 2º BPM/TO; * Wilton Silva Sousa – Conselheiro Tutelar; * 
RAIMUNDO NONATO LUZ CARDOSO – Conselheiro Tutelar; * 
PAULA ZERBINI – Diretora do Colégio Estadual Adolfo Bezerra 
de Menezes;* SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS – 
Reitora do Centro Universitário UNITPAC que neste ato está 
sendo representada pela Sra. Simone Coelho Machado – 
Psicóloga e professora do UNITPAC; * Pr. EUZIMAR NUNES – 
Pastor da 1ª Igreja Batista; * JOSÉ DA GUIA – Secretário 
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Municipal de Educação que neste ato está sendo representado 
pela Sra. Ana Paula Sousa – Diretora de Ensino Especial; * ANA 
CLAÚDIA – Diretora Regional de Ensino que neste ato está 
sendo representada pela Sra. Karine Moreira Melo – Assessora 
de Orientação; * FERNANDA RIBEIRO BARBOSA – Secretária 
Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação que neste 
ato está sendo representada pelo Sr. Danilo Leite – 
Superintendente da referida secretaria. O Sr. Presidente convida 
o vereador Geraldo Silva para fazer uso da palavra, uma vez 
que, estiveram presentes na Audiência Pública que foi realizada 
nas Defensoria Pública e que sugeriram para que a próxima 
Audiência pudesse ser realizada na Câmara Municipal e o 
Defensor Público de imediato acatou a sugestão. Em seguida o 
Sr. Presidente convida para ocupar a Tribuna de Honra todos os 
Diretores e gestores das escolas que estão presentes nesta 
sessão, assim como todos os Conselheiros Tutelares. Com a 
palavra o vereador Geraldo Silva que ressalta a importância da 
realização dessa sessão e cumprimenta a todos os presentes e 
ressalta a importância das famílias, pois hoje as pessoas não 
estão tendo mais tempo para o convívio familiar e principalmente 
a falta de Deus na vida de cada um. Com a palavra o Tenente 
Coronel João Márcio Miranda que cumprimenta a todos na 
pessoa do Sr. Presidente vereador Aldair da Costa (Gipão) e 
ressalta que é um tema de fundamental importância, pois se tem 
visto muitas coisas que influenciam para prejudicar no que diz 
respeito ao bullying e que é preciso que a família esteja bem 
atenta para os sinais, faz referência a Patrulha Escolar que tem 
atuado efetivamente nas rondas das escolas e que sempre tem 
ajudado quando são chamados, ressalta o trabalho do 
PROERDE que atua e trabalha com as crianças para ajudar a 
evitar as situações perigosas e diz que a Policia Militar está à 
disposição para ajudar a todos. Em seguida o Tenente Coronel 
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Miranda passa a palavra as Mentoras do PROERDE a 
Subtenente Maia que cumprimenta e agradece por esse espaço 
e destaca que a maioria das situações que são vivenciadas nas 
famílias reflete na sala de aula e no convívio e que o PROERDE 
atua muito nessa questão a 3º Sargento Sheila destaca que o 
PROERDE trabalho a questão dos sentimentos e o 
gerenciamento desses sentimentos, no que diz respeito as 
ações e consequências para o dia a dia.  Com a palavra o 
Defensor Público Pablo Mendonça que cumprimenta a todos os 
presentes e principalmente todas as pessoas que são 
envolvidas com a educação que são verdadeiros heróis, pois ser 
um educador nos dias de hoje precisam ser guerreiros. Diz que 
as pessoas que passam por problemas como depressão, 
bullying são pessoas que não possuem uma estrutura familiar 
que possa dar suporte, ou seja, muitas vezes possuem uma vida 
com muitos problemas pessoais e de convivências traumáticas 
como a falta da presença paterna. Diz que o problema do 
suicídio e da automutilação também está diretamente ligado a 
problemática das drogas e da violência e que quando sugeriu 
esse debate foi por ter visto o quanto esse tema é importante e 
vem crescendo e que a depressão é comprovadamente um 
problema de saúde e que a saúde mental tem que ser olhada e 
cuidada assim como se cuida da saúde física. Com a palavra a 
Sra. Karine Moreira – Assessora de Orientação destaca que 
esse debate é de suma importância e ressalta que foram 
identificados no 1º semestre de 2019: 310 casos de violência, 
224 de automutilação, 34 casos de tentativa de suicido e 01 caso 
de suicídio consumado, só que há muitos casos que não são 
identificados, ou mesmo a família não relata ou até mesmo a 
criança ou jovem que passou por algum caso referenciados não 
relatam por medo ou vergonha. Ressalta que praticamente não 
mudou muita coisa do dia que foi realizado a primeira Audiência 
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para debater esse tema, ou seja, há necessidade de se formar 
de se criar algo concreto para tentarem ajudar a evitar essas 
situações. Com a palavra a Professora Ana Paula diz ser uma 
satisfação muito grande participar dessa sessão que está sendo 
discutido um tema tão importante e que envolve o contexto 
escolar e que há casos extremamente complexos que refletem 
no convívio escolar das crianças e que faz uma sugestão do 
fortalecimento da rede de proteção da saúde mental e 
educacional.   Com a palavra o vereador Terciliano Gomes diz 
que é preciso que todos atentem que é preciso resgatar os 
valores familiares e os valores de ser temente a Deus e que 
concorda com a fala do vereador Geraldo Silva quando o mesmo 
disse que está faltando o amor a Deus e faz uma solicitação 
verbal para que um representante do Grêmio Estudantil possa 
fazer uso da palavra. Com a palavra o Conselheiro Tutelar Wilton 
que cumprimenta a todos os presentes e ressalta que ficou muito 
alegre em saber desse debate, pois como conselheiro tutelar 
convive com muitas situações difíceis. O vereador Wagner 
Enoque ressalta que é um tema muito importante, pois como 
trabalha com pessoas com dependência químicas sabe como é 
importante o trabalho da rede de proteção e que essa rede 
precisa ser fortalecida todos os dias. O Conselheiro Wilton diz 
que seu mandato como conselheiro termina esse ano e que 
termina com a satisfação de dever cumprido, mas que gostaria 
de ressaltar que é preciso mais do que nunca o fortalecimento 
da rede de proteção.  Com a palavra a Sra. Paula Zerbini que 
cumprimenta a todos os presentes e ressalta que os dados do 
Colégio Adolfo Bezerra são 125 casos de alunos com 
depressão. Faz um relato de como é o dia a dia dentro de uma 
escola pública e que essa problemática do bullying, depressão e 
automutilação está diretamente ligada as questões sociais, e até 
mesmo a fome, pois nesse mês tirou a sua gratificação como 
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diretora de escola para comprar cestas básicas e ressalta que 
tanto o Município quanto o Estado precisam implantar e 
fortalecer as equipes multidisciplinares pois os educadores não 
são psicólogos. Com a palavra o vereador Delaíte Rocha 
(Professor Delan) cumprimenta a todos os presentes e questiona 
se as redes CAPS é prioridade para o Poder Público, para as 
famílias é responsabilidade a educação escolar dos filhos, pois 
a família é a célula mãe da nossa sociedade e hoje todas as 
partes dessa célula não estão mais presentes. Com a palavra o 
Pastor Euzimar cumprimenta a todos os presentes e destaca 
que infelizmente hoje os professores estão com medo dos 
alunos e que é preciso encontrar a ordem correta das coisas, 
pois a responsabilidade da educação dos filhos é dos pais a 
escola é para ajudar no aprendizado ou seja, ela coeduca. 
Destaca que muitos jovens e crianças se mutilação para chamar 
a atenção daqueles que não tem tempo para observa-los e 
cuidar deles, eles precisam da presença dos pais e dos seus 
responsáveis.  O Pastor Euzimar diz que não faz parte da Igreja, 
ele é igreja e que no seu ponto de vista as igrejas ainda fazem 
pouco, pois as igrejas devem se responsabilizar mais em fazer 
do que em pedir e que quer se colocar à disposição para 
cooperar e ajudar no que for possível e que nada pode ser feito 
sem Deus pois será uma luta ingrata e por isso tudo que for feito 
deve ser feito com a presença de Deus e deixa o seu abraço e a 
paz de Deus a todos. O Sr. Presidente ressalta que é de sua 
autoria a Lei que isenta os templos religiosos de impostos e que 
essa Lei existe para compensar os negligentes, ou seja, que não 
ofertam em nenhuma igreja e sempre estão criticando. Com a 
palavra o vereador Divino Bethânia Junior destaca que a grande 
verdade é que nenhuma clinica tira os vícios de uma pessoa e 
cadeia nenhuma tira o cidadão do crime, agora os princípios e o 
amor a Deus sim e que é preciso que todos atentem para a 
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importância dos princípios cristãos. Com a palavra a Psicóloga 
Simone Coelho que cumprimenta a todos os presentes e 
principalmente os jovens que estão presentes nesta sessão. Diz 
que muitos que usaram a palavra falaram sobre a realidade dos 
alunos da rede pública e que não condiz muito com a realidade 
da instituição particular. Mas a questão do bullying é algo que 
está presente e que a importância da presença dos pais é algo 
que precisa ser avaliado e que precisa ser trabalhado de várias 
formas para tentar ajudar os estudantes e no mais gostaria de 
agradecer e colocar a disposição em ações e que o UNITPAC 
possui estagiários que podem ajudar nessas ações. O Sr. 
Presidente abre a palavra aos estudantes Rafael Soares e Maria 
Luiza Moraes da Escola Paroquial Luiz Augusto. Com a palavra 
a aluna Maria Luzia diz que a sua escola é religiosa e que 
acompanha e dá apoio aos alunos que passam por dificuldades 
e desenvolvem ações e dinâmicas como por exemplo o dia do 
abraço. Com a palavra o aluno Rafael Soares ressalta que a 
dinâmica do abraço foi muito interessante pois muitas pessoas 
não aceitavam receber um abraço e eram as que mais 
precisavam. Ressalta que as pessoas que estão passando por 
um problema como a depressão e bullying precisam de apoio e 
de palavras positivas e que o preconceito é uma forma de 
bullying e isso vem da época da colonização do nosso país e 
que cada um precisa fazer a sua parte. Com a palavra a Diretora 
Leidivan agradece a oportunidade de poder fazer parte desse 
debate e convida a todos para participarem de 1º encontro da 
Pastoral dia 26 de outubro no Auditório da Faculdade Católica e 
que será de fundamental importância a participação de todos. 
Com a palavra a vereadora Silvinia Pereira ressalta que esse 
tema não é tão simples como muitos pensam, é algo muito 
complexo e que atinge as pessoas nas várias camadas sociais 
e que uma das classes mais atingidas é a educação que absorve 
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e imputa para as escolas responsabilidades que não são de sua 
responsabilidade e que infelizmente os pais não estão 
cumprindo com seus deveres. Diz que gostaria de sugerir que 
os estagiários possam atuar nas praças públicas escutando e 
ajudando as pessoas que não podem ter acesso a um Psicólogo 
e que esse trabalho de hoje não seja estancado e sim possa fluir. 
Com a palavra o vereador Marcus Marcelo que cumprimenta a 
todos que compõem a Mesa Diretora e a todos os presentes e 
parabeniza os vereadores Geraldo Silva e Aldair Da Costa 
(Gipão) que trouxeram esse debate para ser discutido nesta 
Casa de Leis. Ressalta que a Lei que foi vetada que trata da 
presença de um Psicólogo dentro das escolas e que foi 
pesquisar para saber o porquê foi vetada essa Lei, e sim porque 
quando criaram a Lei não foi colocado como seria custeado essa 
questão e que é preciso que atentem bem quando uma Lei for 
criada. Ressalta que é preciso debater com seriedade, ou seja, 
tratar com seriedade a políticas públicas. Com a palavra o Sr. 
Weliton Pires – CAPS, Coordenador do CAPS II e diz que nessa 
discussão de políticas públicas é preciso ampliar e conhecer um 
pouco mais a atenção básica da saúde mental e um dos 
parceiros muito importante são os ACS – Agentes Comunitários 
de Saúde, pois trabalham diretamente com a s famílias. Diz que 
desde do ano 2017 tem um processo para a contratação de três 
Psiquiatras e até hoje não apareceu nenhum, mas que 
trabalham em rede. Ressalta que os pontos de atenção existem 
e que é preciso atentar para esses pontos como por exemplo a 
habilitação do CAPS INFANTIL. Com a palavra o Dr. Pablo diz 
para encerrar gostaria de agradecer a todos e que a partir da ata 
dessa reunião a Defensoria Pública irá tomar providências e cita 
a questão da não habilitação do CAPS INFANTIL e também 
cobrar a questão dos Psicólogos e ressalta que é importante que 
todos os vereadores também façam cobranças pois são 
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representantes do povo. Ressalta que gostaria de convocar as 
Instituições Religiosas para que ajudem e que irão pontuar 
também a falta de profissionais especializados para 
identificarem os casos de Bullying, suicídio, automutilação e irão 
reforçar a necessidade de expandir as Patrulhas Escolares e que 
é uma demanda necessária e que é possível destinar emendar 
para as Associações que possuem CNPJ próprio e que atuam 
nessas questões e que esse debate não acaba aqui e que esse 
debate seja o início de um grande trabalho. O Sr. Presidente 
agradece a presença de todos e ressalta que foi uma sessão de 
fundamental importância. Convida a todos para tirarem uma foto 
oficial. Para constar lavrou-se esta ata que depois de lida e 
aprovada será devidamente assinada.  
  
     
  


