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  Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos quatro dias do mês de 
novembro de dois mil e dezenove, às quatorze horas sob a 
presidência do vereador Aldair da Costa Sousa, compareceram 
os seguintes vereadores: Alcivan José Rodrigues, Delaíte Rocha 
da Silva, Edimar Leandro da Conceição, Israel Gomes da Silva, 
José Ferreira Barros Filho, Maria José Cardoso Santos, 
Terciliano Gomes Araújo e Wagner Enoque de Souza. Todos em 
número de nove. 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 do Salmo – 86, 
versículo 01 – 03.  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, Divino 
Junior do Nascimento, Enoque Neto Rocha de Souza, Geraldo 
Francisco da Silva, Gilmar Oliveira Costa, Leonardo Lima Silva, 
Marcus Marcelo de Barros Araújo, Silvinia Pereira de Sousa 
Pires chegam a sessão e registram suas presenças. 
Correspondências: Oficio Nº080/2019 do gabinete do vereador 
Carlos da Silva Leite. Assunto: Justificativa de ausência na 
sessão do dia 04/11/2019. Oficio do COMAD – Conselho 
Municipal de Políticas Sobre Drogas – Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Trabalho e Habitação – Comissão 
Intersetorial dos Conselhos e Políticas Públicas – Assunto: 
Plenária Extraordinária nº097/2019 e Fórum Deliberativo com a 
Comissão Intersetorial dos Conselhos de Políticas Públicas – 
Dia 08/11/2019 das 08h00min às 11h00min no Auditório do 
Ministério Público. Oficio Nº087/2019 – SESTEC/ARAGUAINA – 
Corpo de Bombeiros Militar – 2º Batalhão de Bombeiros Militar – 
Seção de Serviços Técnicos – Assunto: Resposta ao Oficio 
Nº1539/19Convite – Rede Leitura Inclusiva – GT Araguaína – 
Assunto: Solicitação de liberação de servidor desta Casa de Leis 
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para participar de uma Reunião de Planejamento do III Encontro 
de Leitura Inclusiva e Acessível que acontecerá no dia 03/12/19 
no Parque Cimba das 16h00min às 19h00min e 04/12/2019 local 
e programação a definir. Oficio nº5657/2019/GIGOVPM – Caixa 
Econômica Federal – Gerência Executiva e Negocial de Governo 
Palmas – TO – Assunto: crédito de Recursos Financeiros – 
Orçamento Geral da União. Ordem Do Dia: Projetos para a 
Comissões: Projeto de Lei Nº063/019 – Autor: José Ferreira 
Barros Filho (Ferreirinha). Projeto de Lei Nº064/019 – Autor: 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro). Projeto de Lei 
Nº065/019 – Autor: Edimar Leandro da Conceição (Edimar 
Leandro). Projeto de Lei Nº074/019 – Autor: Edimar Leandro da 
Conceição (Edimar Leandro). Os referidos projetos serão 
encaminhados as comissões competentes. Para 2ª Votação do 
2º Turno – Proposta de Emenda à Lei Orgânica Nº001/019 – 
Acrescenta os §§ 9º, 10, 11, 12 e 13 ao Art. 104 da Lei Orgânica 
do Município de Araguaína, e dá outras providências. Autor: 
José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha). Em 2ª discussão do 2º 
Turno. Em 2ª votação do 2º Turno. Aprovado por Unanimidade. 
Projeto de Lei Nº058/019 – Dispõe sobre atendimento e 
acompanhamento psicológico de alunos e profissionais da 
educação na rede municipal de ensino, e dá outras providências. 
Autor: Delaíte Rocha da Silva (Professor Delan). Em 2ª 
discussão. O vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) registra 
as presenças do Sr. Douglas e da Sra. Mariana – 
Representantes do Conselho de Psicologia. A sessão é 
suspensa. Reaberto os trabalhos. O vereador Wagner Enoque 
solicita a sua retirada da sessão, pois tem uma viagem marcada 
para a capital Palmas. Em votação a solicitação feita pelo 
vereador Wagner Enoque. Sendo aprovado por Unanimidade. O 
vereador Alcivan Rodrigues pede a retirada da pauta do Projeto 
de Lei Nº038/019 que é de sua autoria e que irá reapresentá-lo 
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posteriormente. O referido projeto é retirado da pauta a pedido 
do autor do mesmo. Projeto de Decreto Legislativo Nº017/019 – 
Concede Título de Cidadão Araguainense ao Sr. Airton Sieben 
e dá outras providências. Autor: Enoque Neto Rocha de Souza 
(Enoque Neto). É feito a leitura na íntegra do referido projeto. Em 
1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado 
Alcivan): Nº2230/019, Nº2231/019, Nº2232/019, Nº2233/019 e 
Nº2234/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Projeto de Lei Nº051/019 – Dispõe sobre o 
reconhecimento do caráter educacional e formativo do Jiu-jitsu e 
autoriza a celebração de parcerias para o ensino dessa arte 
marcial nos estabelecimentos de educação básica e em outros 
órgãos da administração pública municipal, e dá outras 
providências. Autor: Divino Júnior do Nascimento (Divino 
Bethânia Jr.). Em 3ª discussão. O vereador Divino Bethânia 
Júnior agradece aos vereadores que apoiaram o seu projeto. Em 
3ª votação. Aprovado por Unanimidade. O vereador Delaíte 
Rocha solicita que retorne à votação do seu Projeto de Lei 
Nº058/019. O Sr. Presidente coloca em votação o uso da palavra 
pelo Sr. Douglas e pela Sra. Mariana, solicitação essa que foi 
feita pelos vereadores Delaíte Rocha (Professor Delan) e Silvinia 
Pereira. Sendo aprovado por Unanimidade. Com a palavra a 
Sra. Mariana cumprimenta a todos os vereadores na pessoa do 
Presidente Aldair (Gipão) e ressalta que estão presentes nesta 
sessão para que possa ser feito essa alteração no projeto, que 
é a retirada da palavra “Psiquiatra”, pois isso será uma forma de 
garantir de fato o exercício legal da Psicologia e que todos 
possam ter acesso a esse atendimento. Com a palavra o Sr. 
Douglas que agradece a todos por esse espaço que lhe foi 
concedido e ao vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) por 
estar apresentando esse projeto. Diz que é Psicólogo e membro 
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do Conselho de Psicologia e que vieram agradecer e ressaltar a 
importância desse projeto, pois Araguaína será uma precursora 
com a implantação desse projeto. O Sr. Presidente agradece aos 
Psicólogos Douglas e Mariana que fizeram uso da palavra. O 
vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) agradece a vereadora 
Silvinia Pereira pela grandeza e companheirismo que a mesma 
teve para com o seu projeto.  Emenda Modificativa Nº001/019 
ao Projeto de Lei Nº058/019 de autoria do vereador Delaíte 
Rocha (Professor Delan) subscrita por vereadores. Em 
discussão a Emenda Modificativa Nº001/019. Em votação a 
Emenda Modificativa Nº001/019. Aprovado por Unanimidade. 
Em 2ª discussão o Projeto de Lei Nº058/019. Em 2ª votação o 
Projeto de Lei Nº058/019. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador: Aldair da Costa Sousa (Gipão): 
Nº2352/019, Nº2353/019, Nº2391/019, Nº2550/019 e 
Nº2552/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Carlos da Silva Leite 
Nº2487/019. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino Júnior do 
Nascimento (Divino Bethânia Jr.): Nº2541/019, Nº2336/019, 
Nº2489/019 e Nº2490/019. Em discussão. O vereador Divino 
Bethânia Júnior diz que gostaria de ressaltar a propositura de 
Nº2541/019 que solicita a realização de uma sessão para 
debaterem sobre os problemas estruturais do Loteamento Lago 
Sul, pois estão enfrentando os mesmos problemas que os 
moradores do Loteamento Jardins dos Ipês enfrentaram e 
espera que com a realização dessa sessão os responsáveis pelo 
Loteamento Lago Sul, possam esclarecer e apresentar as 
soluções para os problemas que os moradores estão 
enfrentando. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O 
vereador Alcivan Rodrigues pede autorização para poder se 
retirar da sessão, pois precisará participar de uma reunião do 
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seu partido o PP. Em votação a solicitação feita pelo vereador 
Alcivan Rodrigues. Sendo aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Delaíte Rocha da Silva (Professor 
Delan): Nº2384/019, Nº2389/019 e Nº2525/019. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): 
Nº2395/019, Nº2419/019, Nº2421/019, Nº2498/019 e 
Nº2522/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Enoque Neto Rocha 
de Souza (Enoque Neto): Nº2502/019, Nº2503/019 e 
Nº2509/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Geraldo Francisco da 
Silva (Geraldo Silva) Nº2510/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimento do vereador Gilmar 
Oliveira Costa Nº2496/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel 
Gomes da Silva (Israel da Terezona): Nº2514/019, Nº2515/019, 
Nº2516/019, Nº2517/019 e Nº2556/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do 
vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha) Nº2357/019. 
Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: Nº2365/019, 
Nº2366/019, Nº2518/019, Nº2519/019 e Nº2521/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo: 
Nº2405/019, Nº2407/019, Nº2408/019, Nº2507/019 e 
Nº2513/019. Em discussão. O vereador Marcus Marcelo autor 
das proposituras destaca a importância dos seus requerimentos 
e diz que gostaria de ressaltar as proposituras de Nº25078/019 
que solicita o retorno da Carreta da Saúde e a de Nº2513/019 
que solicita informações acerca do cumprimento da Lei 
Complementar nº08/2013 no que se refere ao IPTU Ecológico.  
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Em votação. Aprovados por Unanimidade. A sessão é suspensa. 
Reaberto os trabalhos.  Requerimentos da Vereadora Maria 
José Cardoso Santos (Zezé Cardoso): Nº2483/019, Nº2484/019, 
Nº2526/019, Nº2527/019 e Nº2528/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos da 
vereadora Silvinia Pereira de Sousa Pires (Silvinia Pires): 
Nº2578/019 e Nº2511/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. O Sr. Presidente registra as 
presenças dos alunos do Colégio Militar da nossa cidade, os pais 
desses alunos e os professores e os convidam para a Tribuna 
de Honra. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: 
Nº2477/019, Nº2478/019, Nº2553/019, Nº2554/019 e 
Nº2555/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. O vereador Divino Bethânia Junior diz que 
gostaria de ressaltar que os alunos dos Colégios Militares do 
nosso Estado estão passando por uma situação onde foi 
colocado para eles que haverá mudanças e que por isso estão 
presentes nesta sessão alunos, pais, mães e professores do 
Colégio Militar, destaca que  foi feito um Oficio assinado por 
todos os vereadores exceto pela vereadora Silvinia Pereira, a 
respeito dessa situação em que os Colégios Militares estão 
enfrentando e que o vereador Wagner Enoque foi levar esse 
documento pessoalmente a Palmas e diante dessa situação 
solicita ao Sr. Presidente que possa abrir a palavra para um 
representante dos alunos, um representante dos pais e um 
representante dos professores do Colégio Militar. O vereador 
Terciliano Gomes diz que diante da urgência desse problema 
que está ocorrendo com as Escolas Militares, protocolou na 
Casa um requerimento hoje as 12h:20min e solicita ao Sr. 
Presidente que possa colocar esse requerimento para ser 
apreciado na pauta de hoje. O vereador Divino Bethânia Junior 
faz a leitura do oficio. O Sr. Presidente esclarece que foi 
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procurado por inúmeras pessoas para que a Câmara Municipal 
pudesse ajudar nessa situação que os alunos do Colégio Militar 
estão enfrentando, diz que foi informado que estão tentando 
implantar mudanças e que os alunos, pais e professores não 
estão aprovando essas mudanças. O Sr. Presidente vereador 
Aldair da Costa (Gipão) diz que como cidadão manifesta-se para 
que o Colégio Militar permaneça nos moldes que sempre foi, ou 
seja, é uma instituição que vem dando certo ao longo de muitos 
anos e naõ há porque mudar sua metodologia e suas regras. 
Coloca em votação o uso da palavra pela Sra. Valdânia – mãe 
de aluno e professora do Colégio Militar, o Sr. Edimilson – pai de 
aluno do Colégio Militar e a aluna do Colégio Militar Juliana 
Monteiro. Sendo aprovado por Unanimidade. O Sr. Presidente 
informa que a solicitação do uso da palavra foi feita pelo 
vereador Divino Bethânia Júnior, porém a vinda a esta Casa de 
Leis dos alunos do Colégio Militar e os pais e mães foi através 
de convite feito por ele vereador Aldair da Costa (Gipão), pois os 
mesmos entraram em contato com ele. Com a palavra a 
vereadora Maria José Cardoso (Zezé Cardoso) manifesta seu 
apoio e ressalta que seu posicionamento é para que o método 
da Escola Militar permaneça da forma como está. Com a palavra 
a vereadora Silvinia Pereira diz que não assinou o documento 
para que possa gerar uma discussão no que tange as escolas 
públicas para que possam ter as mesmas condições da escola 
militar e que fique registrado que não é contra as escolas 
militares. Com a palavra a aluna Juliana Monteiro – aluna do 
Colégio Militar, que agradece por esse espaço e diz que não 
foram avisados e nem consultados sobre essas mudanças que 
estão querendo implantar no Colégio Militar, ressalta que a Sra. 
Secretária Estadual da Educação comunicou que a ingressão 
nos Colégios Militares será a partir de sorteio  e não através de 
prova seletiva como sempre foi feito e que isso não é uma forma 
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democrática, pois esse sorteio irá privilegiar as pessoas que 
moram mais perto das Unidades e os jovens que residem em 
outras localidade serão prejudicados. Destaca que assim como 
as decisões que foram tomadas pela Sra. Secretária sem 
consultar os alunos, os professores do Colégio Militar, mostra 
que não estão usando a democracia e que isso também está 
infringindo o Regimento Interno do Colégio Militar. Com a 
palavra o Sr. Edimilson Ferreira cumprimenta a todos os 
presentes e diz que como pai de uma aluna do Colégio Militar, 
endossa as palavras do vereador Divino Bethânia Júnior, pois 
tem visto a alegria da sua filha em pertencer ao Colégio Militar – 
CPM, e que se sente honrado e feliz por ver a realização da sua 
filha e que agradece muito de poder fazer uso da palavra para 
defender o CPM e que ao invés de mudar as normas do CPM, 
que o Governo busque igualar as Escolas Públicas ao COM e 
não tentar modificar um Colégio que é exemplo. Com a palavra 
a Sra. Valdânia diz que é servidora pública e ingressou esse ano 
como professora no Colégio Militar e que também é mãe de duas 
alunas do COM – Colégio Militar, ressalta que das escolas que 
já trabalhou o único Colégio que lhe deu condições, organização, 
respeito foi o Colégio Militar, faz o relato de uma situação onde 
trabalhou numa escola pública estadual e uma aluna a destratou 
com ofensas e xingamentos, ou seja, para ela trabalhar no 
Colégio Militar é a segurança de poder trabalhar num local onde 
é respeitada como pessoa e como profissional e que agora estão 
querendo acabar com esses princípios. O Sr. Presidente coloca 
em votação a prorrogação da sessão por mais trinta minutos. 
Sendo aprovado por Unanimidade. O Sr. Presidente abre a 
palavra aos vereadores e diz que essa situação do Colégio 
Militar é de responsabilidade estadual, mas esta Casa de Leis 
sempre está aberta a receber a todos que a procuram e que o 
Governo Estadual saberá do posicionamento dos vereadores. 
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Com a palavra o vereador Terciliano Gomes que manifesta seu 
apoio pela permanência do Colégio Militar do mesmo jeito, pois 
defende os valores morais e éticos e que sempre vai defender 
os valores cristãos e familiares. Com a palavra o vereador Divino 
Bethânia Júnior ressalta que estão querendo tirar 
sorrateiramente os valores éticos e morais do Colégio Militar e 
que espera com muita fé em Deus que conseguirão tocar no 
coração do Sr. Governador do Estado para que deixe o Colégio 
Militar da forma como está, pois, está dando certo e que 
permanecerá defendendo o lado certo. Com a palavra o 
vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) cumprimenta a todos 
os presentes e destaca que é muito doloroso ter que enfrentar 
situações que contrariam seus princípios e valores. Diz que 
existem formas de democracia que são mais imposições do que 
de fato uma democracia, e que é preciso que se use essa 
democracia da forma correta. O Sr. Presidente diz que o 
vereador Terciliano Gomes fez uma solicitação verbal para que 
possa ser inserido na pauta de hoje uma propositura convidando 
o Secretário Estadual de Educação, o Comandante da Policia 
Militar e o Sr. Secretário Municipal de Educação, para virem a 
esta Casa de Leis para debaterem sobre essa situação das 
mudanças que estão tentando implantar no Colégio Militar, e que 
é importante que fique bem claro que essas pessoas não tem 
obrigação de comparecer nesta Casa de Leis, pois é uma 
questão estadual, ou seja, a obrigação deles é de comparecer 
na Assembleia Legislativa, apenas o Secretário Municipal de 
Educação, este sim. O Sr. Presidente coloca em votação a 
prorrogação da sessão por mais trinta minutos. Sendo aprovada 
por Unanimidade.  Em votação a inserção na pauta de hoje do 
requerimento de Nº2583/019 de autoria do vereador Terciliano 
Gomes. Em votação a inserção do requerimento Nº2583/019. 
Sendo aprovado por Unanimidade. Em votação o Requerimento 
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de Nº2583/019 de autoria do vereador Terciliano Gomes, onde 
o mesmo fez a leitura da sua propositura. Sendo aprovado por 
Unanimidade. O Sr. Presidente informa que caso não seja 
resolvido esse problema até segunda feira próxima essa sessão 
será realizada neste dia, agradece a presença dos alunos, pais 
e professores do Colégio Militar e que essa Casa de Leis sempre 
está aberta para ajudar a população no que for preciso. A sessão 
é suspensa. Reaberto os trabalhos. 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.  


