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  Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos cinco 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, Carlos da 
Silva Leite, Delaíte Rocha da Silva, Edimar Leandro da 
Conceição, Enoque Neto Rocha de Souza, Geraldo Francisco 
da Silva, Gilmar Oliveira Costa, Israel Gomes da Silva, 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 quatorze. 
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 em Marcos 
– Capítulo 07, Versículo 31 – 35.  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 e 
Leonardo Lima Silva chegam a sessão e registram suas 
presenças. Correspondências: Oficio Nº00110/2019 – ARA/TO 
– Gabinete do vereador Wagner Enoque – Assunto: Justificativa 
de ausência na sessão do dia 05/11/2019. Oficio/SEMED 
Nº1677/2019 – Assunto: Resposta ao Oficio 1554/2019. Oficio 
nº5704/2019/GIGOVPM – Caixa Econômica Federal – Assunto: 
Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. 
Ordem Do Dia: Projetos de Lei de autoria do Executivo Municipal 
para as Comissões: Projeto de Lei Complementar Nº008/019, 
Projeto de Lei Nº081/019, Projeto de Lei Nº082/019, Projeto de 
Lei Nº083/019, Projeto de Lei Nº086/019 e Projeto de Lei 
Nº087/019. Os referidos projetos serão encaminhados as 
comissões competentes. Para 3ª Votação do 2º Turno – 
Proposta de Emenda à Lei Orgânica Nº001/019 – Acrescenta os 
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§§ 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 3ª discussão do 3º Turno. Em 3ª 
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 3ª discussão. Em 3ª 
votação. Aprovado por Unanimidade. 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). Em 2ª 
discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade.   
CONVITE – Em atendimento ao Requerimento Nº2308/019 de 
autoria do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão) – Assunto: 
Discutir sobre as demandas da comunidade surda no Município 
de Araguaína. O Mestre de Cerimônia o Servidor Misael de 
Jesus faz a leitura da Composição da Mesa Diretora: Sr. 
Alessandro Sena de Oliveira (Surdo) – Professor de Libras da 
Delegacia Regional de educação de Araguaína – DREA, o Sr. 
Bruno Gonçalves Carneiro – Professor de Libras da UFT de 
Porto Nacional, a Sra. Stefânia Steves da Silva Sena (Surda) – 
Professora de Libras da UFT de Araguaína, o Sr. Hugo Brauna 
de Sousa (Surdo) – Palestrante, o Sr. Bruno Aires (Surdo) – 
Estudante de Letras /Libras – funcionário da Empresa Nortesys, 
o Dr. Jean Rocha Carvalho – Psicólogo e o Pastor Euzimar 
Nunes. Após a composição da Mesa Diretora o Sr. Mestre de 
Cerimônia faz a leitura de um texto onde relata as inúmeras 
dificuldades que os surdos enfrentam com as tarefas do dia a dia 
e para os serviços essenciais, ou seja, os surdos não dispõem 
de acessibilidade e diante disso a Câmara Municipal realiza essa 
sessão para ouvir as demandas da Comunidade Surda e que 
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possam ajudar na apresentação de soluções. Em seguida 
convida a todos para se posicionarem em pé para a execução 
do Hino nacional. O Sr. Presidente convida a vereadora Maria 
José Cardoso (Zezé Cardoso) Vice-Presidente para ocupar a 
Presidência da Mesa Diretora para que possa fazer uso da 
palavra em defesa do seu requerimento que originou essa 
sessão. Com a palavra o vereador Aldair da Costa (Gipão) diz que 
primeiramente gostaria de externar os seus agradecimentos a todos 
os vereadores pela aprovação do seu requerimento que originou 
esse momento e que depois de aprovado a propositura passa a ser 
de toda a Câmara Municipal. Parabeniza o vereador Terciliano 
Gomes que sempre trouxe esse debate para esta Casa de Leis e que 
ao apresentar essa propositura foi somar forças com o mesmo para 
que possam conseguir levar ao Chefe do Poder Executivo as 
demandas que serão levantadas e que o seu intuito hoje é ouvir os 
representantes da Comunidade Surda para que com as informações 
que forem colhidas nesse momento possam de fato sair da teoria e 
irem para a prática e agradece imensamente a todos que 
compareceram para prestigiar essa sessão. Em aparte o vereador 
Alcivan Rodrigues parabeniza o vereador Aldair da Costa (Gipão) 
pela iniciativa da realização dessa sessão. Em aparte o vereador 
Divino Bethânia Júnior diz que é um prazer ter essa Casa de Leis 
com a presença de pessoas ilustres e ressalta que infelizmente as 
necessidades das pessoas nem sempre é respeitada e aproveitando 
essa fala faz uma referência ao professor Diego Leão que é 
funcionário desta Casa de Leis e a Câmara Municipal está atenta a 
essa necessidade e que o professor Diego é professor da sua mãe 
a Sra. Marilda na turma de libras do SENAI e pede permissão para 
que a sua mãe possa ficar ao seu lado durante essa sessão. O 
vereador Aldair (Gipão) agradece os apartes que foram feitos e 
ressalta que o Servidor Diego é o interprete de libras desta Casa de 
Leis e que ingressou na Câmara Municipal através do concurso 
público que foi realizado na gestão do ex-presidente vereador 
Marcus Marcelo e registra também a presença da Sra. Renata 
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Mendes – Interprete e que é esposa de um servidor desta Casa de 
Leis. Ressalta que convidou um Pastor e um Padre para participarem 
desta sessão devido à importância e a necessidade das igrejas se 
adequarem e disponibilizarem um profissional, um interprete para 

atender as necessidades dos fieis surdos.  Em seguida o vereador 
Aldair da Costa (Gipão) reassume a Presidência da Mesa 
Diretora. Dando continuidade o Mestre de Cerimônia convida o 
Sr. Alessandro Sena que faz uso da palavra através da língua 
de sinais e que é traduzida pelo interprete Bruno Carneiro, o Sr. 
Alessandro agradece pela realização dessa sessão ressalta que 
é Professor de Libras e que ministra as aulas sendo surdo, mas 
que ainda enfrenta a escassez de interpretes de libras nos 
cursos universitários e em muitas outras áreas e que buscam a 
profissionalização desses profissionais em todos os âmbitos 
para que os surdos possam ter o direito de acessibilidade. 
Destaca que os surdos têm como primeira língua a Libras e 
como segunda língua o português escrito e que falando um 
pouco sobre a cultura surda e cultura ouvinte o Sr. Alessandro 
faz um relato da importância dessas duas culturas e como 
devem ser difundidas e divulgadas para todos terem acesso, 
ressaltando que os surdos possuem uma vida social e esportiva 
como qualquer pessoa e faz algumas sugestões para aproximar 
os surdos dos sujeitos ouvintes, para que estes possam 
compreender suas peculiaridades e que almejam muito a criação 
da Associação dos Surdos de Araguaína. Com a palavra o Sr. 
Bruno Gonçalves – Professor de libras da UFT de Porto Nacional 
que cumprimenta a todos os presentes, a todos os surdos de 
Araguaína e em especial a Mariana (surda), o Interprete desta 
Casa de Leis o Sr. Diego Leão e aos demais que presentes 
nesta sessão. Agradece ao vereador Terciliano Gomes que 
sempre apoiou a comunidade surda e sempre está presente em 
todos os eventos e que o mesmo receba o muito obrigado da 
comunidade surda. Destaca que para os surdos o mundo é 
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percebido de forma diferente dos ouvintes, e que isso acontece 
desde da infância e que a língua de sinais é uma língua 
verdadeira e que cumpre o papel de qualquer outra língua e que 
os surdos necessitam adquirir sua língua para serem 
reconhecidos no mundo e que através da língua de sinais os 
surdos registram seus direitos. Ressalta que existem cerca de 
07 mil línguas vivas em todo mundo, e que no Brasil no Estado 
do Tocantins, na cidade de Araguaína estão tendo grandes 
avanços com relação a língua de sinais. Diz que almejam muito 
o profissional Interprete de Libras para a rede municipal de 
ensino e a discussão de políticas nacionais para a inserção do 
interprete de libras e ressalta o papel desta Casa de Leis em 
valorizar a cultura de sinais e a comunidade surda. Com a 
palavra a Sra. Stefânia Steves da Silva (surda) que faz uso da 
palavra através da língua de sinais e que foi traduzida pelo 
Interprete Bruno Carneiro. A Sra. Stefânia faz a apresentação de 
um vídeo através do Data Show mostrando as dificuldades que 
os surdos enfrentam no dia a dia e ressalta a importância da 
língua de sinais, pois possibilita a interação dos surdos com os 
ouvintes e que em muitos locais e espaços precisam se adequar 
para que os surdos possam ter acessibilidade, mesmo sabendo 
que já existem locais que estão procurando fazer essas 
adequações como é o caso desta Casa de Leis, ainda há muito 
para ser feito. Ressalta que os surdos sofrem muito preconceitos 
e que momentos como esse são importantes para quebrar 
muitas barreiras e paradigmas que são impostos aos surdos e 
que estes são pessoas normais que executam suas atividades 
normais do dia a dia e que não são enquadrados como pessoas 
incapacitadas e que há muita falta de informação e por isso a 
necessidade de uma Associação de Surdos que atue 
efetivamente e faz ênfase da importância do Interprete de Libra 
nesta Casa de Leis e parabeniza a Câmara Municipal por esse 
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grande avanço e deve servir de exemplo para os demais órgãos. 
O Sr. Presidente informa que o tempo regimental está sendo 
flexibilizado devido a questão de precisarem de um tempo maior 
para se expressarem, e registra a presença do Sr. Lucas Feitosa 
– surdo. Com a palavra o Sr. Bruno Aires – (surdo) que usa a 
palavra através da língua de sinais e que é traduzida pelo 
Interprete Bruno Carneiro. O Sr. Bruno ressalta que é funcionário 
da Empresa Nortesys e que é uma honra poder participar desse 
evento e poder compartilhar um pouco da sua experiência, 
ressaltando que antes de começar a trabalhar na Nortesys 
passou por dificuldades para conseguir um emprego e deixa 
registrado o seus agradecimentos a Empresa Nortesys e que foi 
muito bem acolhido e que sempre que pode está interagindo 
com seus colegas de trabalho através da língua de sinais 
ensinado a eles como se comunicar através da Libras. Ressalta 
que é preciso haver muitas adequações a locais públicos para 
que os surdos possam ter acessibilidade e cita como exemplo a 
legenda nos filmes, mesmo sendo filmes nacionais, isso é o 
respeito aos surdos e o cumprimento da Lei.  O Mestre 
Cerimônia passa a palavra ao Dr. Danilo Leite que cumprimenta 
a todos os presentes e destaca a importância da implantação da 
CIL – Central de Informações de Libras e que estão trabalhando 
para implementar e capacitar os servidores da CIL para que 
possam atender melhor a todos que a procurarem e solicita dos 
professores que fizeram uso da palavra que possam repassar as 
informações e sugestões que foram apresentadas para que 
estas possam ser levadas ao Sr. Prefeito Municipal. O Sr. Mestre 
de Cerimônia convida para fazer uso da palavra o Dr. Jean 
Rocha – Psicólogo que cumprimenta a todos os presentes e 
agradece pelo convite que lhe foi feito para participar desta 
sessão.  Destaca que irá falar um pouco sobre a visão do 
Psicólogo com relação ao tema discutido que é a inclusão dos 
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surdos, ou seja, é preciso que todos atentem que não há como 
se dar uma patologia a uma pessoa por ter apenas uma 
limitação, por isso destaca que os surdos se comunicam, pois, 
possuem uma língua e que tudo é possível com relação a 
comunicação. Com a palavra o Sr. Rodrigo Maia da Empresa 
Nortesys ressalta que fez questão de falar para poder mostrar a 
todos que é preciso quebrar as barreiras e os preconceitos, pois 
quando foi para contratar o Bruno Aires percebeu que a inclusão 
não estava sendo para ele e sim para todos da Empresa 
Nortesys, e que gostaria de deixar registrado que o Bruno o 
surpreendeu e que está aprendendo a língua de sinais com ele 
e que houve uma interação com toda a equipe da empresa.  O 
Mestre de Cerimônia passa a palavra ao Sr. Murilo Bastos que 
cumprimenta a todos os presentes e ressalta que a Sra. Suzana 
não pode estar presente por compromissos agendados 
anteriormente. Faz um relato de como a UNITPAC está 
adaptada dando acessibilidade a todos e que levará a Sra. 
Suzana a possibilidade da Instituição UNITPAC inserir o curso 
de Libras na sua grade dos cursos oferecidos a comunidade. 
Com a palavra o Pastor Euzimar que agradece por ter sido 
convidado mais uma vez para participar de uma sessão nesta 
Casa de Leis e que sente muito honrado. Diz que os surdos não 
precisam que sintam pena deles, eles precisam de compaixão, 
ou seja, através da compaixão as pessoas poderão tentar se 
colocarem no lugar deles para que possam sentir o que eles 
sentem pela falta de acessibilidade, é preciso saber respeitar o 
direito que cada um tem e que esse respeito é demonstrado 
quando o outro consegue enxergar esse outro como pessoa, 
independente, de como ele seja e de qual limitação ele tenha. O 
Mestre de Cerimônia agradece a todos que usaram a palavra em 
nome da Câmara Municipal e em especial ao servidor desta 
Casa de Leis o Sr. Diego Leão e toda a sua equipe e retorna a 
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palavra ao Sr. Presidente vereador Aldair (Gipão) para dar 
continuidade a sessão. A palavra é aberta aos vereadores.  A 
vereadora Maria José (Zezé Cardoso) cumprimenta a todos os 
presentes e parabeniza o vereador Aldair da Costa (Gipão) pela 
inciativa da realização dessa sessão. Com a palavra o vereador 
Terciliano Gomes que cumprimenta a todos os vereadores, a 
todos os servidores desta Casa de Leis, a todos os surdos e a 
todos os interpretes. Diz que se sente extremamente feliz em 
poder participar desta sessão e que acompanha a comunidade 
surda da nossa cidade a muito tempo e que faz questão de 
comparecer nos eventos que são realizados pela comunidade 
surda. Agradece a todos que apoiaram a realização desta 
sessão e manifesta seu apoio para ajudar no que for preciso 
quanto as demandas da comunidade surda e diz que gostaria de 
fazer uma solicitação verbal ao Sr. Presidente para que o 
servidor desta Casa de Leis o Sr. Diego Leão que é interprete 
de libras, possa ministrar cursos de libras para os colaboradores 
da Câmara Municipal. O Sr. Presidente diz que já conversou com 
o servidor Diego e com a Assessoria Jurídica desta Casa de Leis 
para que seja ofertado o curso de Libras não somente para os 
servidores da Câmara Municipal, mas que possa ser estendido 
para outros profissionais de outras áreas. Com a palavra o 
vereador Marcus Marcelo ressalta que já existem muitas Leis e 
o que precisa é que essas Leis sejam colocadas em prática e 
por isso faz a leitura da Lei que ampara a questão do Interprete 
ressaltando que fez uma alteração nessa Lei para que seja 
obrigatório pelo menos um Interprete de Libras em cada 
repartição pública e que fará gestão junto ao Executivo Municipal 
para que seja cumprida essa Lei. Com a palavra a vereadora 
Silvinia Pereira que cumprimenta aos presentes, e em nome do 
servidor Diego Leão cumprimenta a todos os interpretes e 
surdos presentes nesta sessão. Parabeniza o vereador Aldair da 
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Costa (Gipão) pela realização dessa sessão, que na verdade foi 
uma aprendizagem para todos, e que ficou bem claro que é 
preciso incluir sempre e ter respeito por todos. Com a palavra o 
vereador Geraldo Silva que cumprimenta a todos os presentes e 
ressalta a importância dessa sessão e que concorda com a 
vereadora Silvinia Pereira quando a mesma disse que essa 
sessão foi um aprendizado. A vereadora Silvinia Pereira registra 
a presença do jovem Carlos que é surdo e foi seu aluno.  Com a 
palavra o vereador Divino Bethânia Júnior que parabeniza o 
vereador Aldair da Costa (Gipão) pela iniciativa da realização 
dessa sessão e ressalta que é preciso que o Poder Público faça 
valer as políticas públicas e que essas políticas possam ser 
realmente voltadas para a população que precisa e que é preciso 
que todos saibam respeitar a todos de forma igual. O Sr. 
Presidente solicita prorrogação da sessão por mais trinta 
minutos. Em votação a prorrogação da sessão. Sendo aprovado 
por Unanimidade. Com a palavra o jovem Lucas – Surdo que faz 
uso da palavra através da língua de sinais e que é traduzida pelo 
interprete Bruno Carneiro. O Jovem Lucas diz que irá falar bem 
pouco, diz que foi convidado pelo vereador Aldair da Costa 
(Gipão) e que o considera seu amigo e que esse debate foi muito 
importante e agradece o vereador Aldair (Gipão). O Sr. 
Presidente agradece a todos que compareceram nesta sessão 
e convida a todos para tirarem uma foto oficial. O Pastor Euzimar 
faz uma oração para encerrar esse primeiro momento da 
sessão. Em seguida o Sr. Presidente suspende a sessão. 
Reaberto os trabalhos. Demonstrativos para votação: 
Demonstrativo do movimento financeiro da Câmara Municipal, 
referente ao mês de abril/2019. Demonstrativo do movimento 
financeiro da Câmara Municipal, referente ao mês de maio/2019. 
Demonstrativo do movimento financeiro da Câmara Municipal, 
referente ao mês de junho/2019. Demonstrativo do movimento 
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financeiro da Câmara Municipal, referente ao mês de julho/2019. 
Demonstrativo do movimento financeiro da Câmara Municipal, 
referente ao mês de agosto/2019. Em discussão os 
demonstrativos. Em votação os demonstrativos. Aprovados por 
Unanimidade. O Sr. Presidente coloca em votação a 
prorrogação da sessão por mais trinta minutos. Sendo aprovado 
por Unanimidade. Requerimento do vereador Terciliano Gomes 
Araújo Nº2559/019. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimento da vereadora Silvinia Pereira de 
Sousa Pires (Silvinia Pires) Nº2532/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento da 
vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso) 
Nº2533/019. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Marcus Marcelo de 
Barros Araújo Nº2512/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimento do vereador 
Leonardo Lima Silva Nº2520/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimento do vereador José 
Ferreira Barros Filho (Ferreirinha) Nº2571/019. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento do 
vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona) 
Nº2546/019. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade.  Requerimento do vereador Geraldo Francisco da 
Silva (Geraldo Silva) Nº2538/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimento do vereador Enoque 
Neto Rocha de Souza (Enoque Neto) Nº2504/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão) 
Nº2549/019. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan) Nº2235/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Moções de Aplauso da 
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vereadora Silvinia Pereira de Sousa Pires (Silvinia Pires): 
Nº202/019 – Á Associação Comercial e Industrial de Araguaína 
(ACIARA), em alusão ao dia do Comerciário, comemorado dia 
30 de outubro de 2019. Nº204/019 – Pelo dia Nacional da 
Consciência Negra a ser comemorado dia 20 de novembro de 
2019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Indicação de autoria do vereador Edimar Leandro da Conceição 
(Edimar Leandro) Nº223/019. Indicação de autoria do vereador 
Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva) Nº222/019.  As 
Indicações serão encaminhadas a quem de direito. 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.  
  


