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  Ata da 3ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos onze 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: Carlos da Silva Leite, 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, Marcus Marcelo de Barros Araújo, Maria 
José Cardoso Santos, Silvinia Pereira de Sousa Pires, Terciliano 
Gomes  Araújo e Wagner Enoque de Souza. Todos em número 
de quinze. Havendo número legal o Sr. Presidente declara 
aberta esta sessão e convida a vereadora Maria José (Zezé 
Cardoso) para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura 
em Lucas – Capítulo – 09, Versículo – 10.  O secretario vereador 
Israel Gomes (Israel da Terezona) faz a leitura da ata da sessão 
anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
unanimidade. O vereador Leonardo Lima Silva chega na sessão 
e registra sua presença. Correspondências: Oficio Nº076/2019 – 
gabinete do vereador Alcivan José Rodrigues – Assunto: 
Ausência na sessão. Oficio Nº916/2019/DREA/GAB – Diretora 
Regional de Educação de Araguaína – Ana Cláudia Martins de 
Oliveira – Assunto: Resposta ao Oficio 1633/2019 e justificativa 
do não comparecimento na sessão dia 11/11/2019. Oficio 
nº58/2019 – SINFAR – Assunto: Indicação do SINFAR para o 
Conselho no IMPAR. Oficio Nº079/2019 – Gab Cmdo – SGD: 
Comandante do 2º BPM – TEM CEL QOPM – João Márcio Costa 
Miranda – Assunto: Impossibilidade de participar de Audiência 
Pública. Ordem Do Dia: Convite: Em atendimento ao 
Requerimento N°2583/019 de autoria do vereador Terciliano Gomes 
de Araújo. Assunto: Debater a respeito das mudanças anunciadas 
pelo Governo Estadual acerca dos Colégios Militares. Presenças:  
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  JOSÉ DA GUIA – Secretário Municipal de Educação, Cultura, 

Esporte e Lazer;  ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO – 

Deputado Estadual;  JORGE FREDERICO – Deputado Estadual; 

  ISSAM SAADO – Deputado Estadual. Com a palavra o vereador 
Terciliano Gomes autor da propositura, cumprimenta a todos os 
presentes e em especial aos Deputados Estaduais que atenderam o 
seu convite e ressalta que diante da importância dessa sessão faz 
uma solicitação verbal para que antes de abrirem a palavra aos 
convidados que compõem a Mesa Diretora que possa ser aberto a 
palavra aos pais, alunos e professores do Colégio Militar, pois são 
eles os mais interessados nesse debate e que estão vivenciando 
essa situação. Destaca que os vereadores elaboraram um 
documento e que o vereador Wagner Enoque levou esse documento 
pessoalmente, manifestando o apoio dos vereadores as Escolas 
Militares. Diz que gostaria de ressaltar que a Escola Militar tem um 
Regimento Interno que não pode ser violado, pois é preciso que se 
respeite esse Regimento Interno assim como a questão da ingressão 
na Escola Militar que hoje é feita através de prova seletiva e que 
estão querendo mudar e que a forma que estão querendo implantar 
não é democrática e que a luta é para que Escola Militar permaneça 
da forma como está. Com a palavra o vereador José Ferreira 
(Ferreirinha) cumprimenta a todos e parabeniza o vereador Jorge 
Frederico que sempre lutou pela vinda das escolas militares e que 
não deve ser modificado em nada a forma como estão as escolas 
militares. Com a palavra a vereadora Maria José (Zezé Cardoso) que 
agradece a presença dos convidados e espera que a partir desse 
debate possam conseguir encontrar uma forma de ajudar os alunos 
da escola militar e na sua opinião não devem mexer no que está 
dando certo. Com a palavra o vereador Divino Bethânia Junior faz a 
leitura dos requisitos que o MEC determina para o funcionamento 
das Escolas Militares, ou seja, o Governo do Estado tem que 
apresentar as propostas e saber se as Escolas Militares querem ou 
não aderir as mudanças, e não impor, ou seja, o Governo do Estado 
tem que obedecer à Lei. Diante disso fala aos Deputados Estaduais 
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presentes que levem ao Sr. Governador do Estado que ao invés de 
mudar que busque construir mais escolas com o padrão das escolas 
militares. Com a palavra o vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) 
cumprimenta a todos os presentes e questiona onde fica a 
democracia que dizem estar buscando e ressalta que a ideologia 
governamentista não pode estar acima, ou seja, o poder emana do 
povo não somente para votar, mas também para fazerem suas 
escolhas. Com a palavra o Sr. Carlos Etienio de Sousa pai de uma 
aluna do Colégio Militar, diz que foi ler o projeto das mudanças que 
estão tentando implantar e que nem deu sequência nessa leitura, 
pois no início dizia que essa mudança visa melhorar o ensino e que 
não querem que mudem em nada o ensino e a disciplina das Escolas 
Militares e agradece imensamente o apoio desta Casa de Leis, com 
relação a luta dos alunos e pais do Colégio Militar e que não fazia 
ideia que seriam tão bem acolhidos pelos vereadores e que por isso 
estão hoje pedindo socorro para que não mudem em nada os 
princípios do Colégio Militar. Com a palavra a Sra. Adriana Cintia 
Lopes de Araújo mãe de uma aluna do Colégio Militar, que agradece 
por esse espaço e diz que a sua filha estudava antes em colégio 
particular e que sofria muito bullying e que a partir do momento que 
ela ingressou no Colégio Militar sua vida mudou por completo e nem 
se compara o quanto o Colégio Militar ajudou positivamente nesta 
mudança. Ressalta que o Governo quer investir cerca de R$ 01 
milhão de reais para cada escola cívico militar que será implantada 
e questiona como será implantado esses recursos, então porque não 
implantar uma escola cívico militar nas escolas que precisam de 
melhorias, ao invés de implantar numa escola militar que já está 
pronta. Com a palavra a aluna do Colégio Militar a jovem Isabela Rios 
que ressalta que quando começou no Colégio Militar teve que se 
adaptar, mas hoje sabe o quanto é importante estar estudando no 
Colégio Militar e que lá realmente é uma grande família e que não 
precisa mexer no CPM – Colégio Militar, e sim que construam novos 
Colégios Civil Militar. O Sr. Presidente ressalta que os números da 
Escola Militar são positivos e os índices de aprovação são sempre 
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maiores. Fala ao Sr. Carlos que usou a palavra que esta Casa de 
Leis sempre está aberta para receber a todos, e agradece aos 
Deputados Estaduais que estão presentes mostrando que estão 
preocupados e que sempre que recebem o convite desta Casa de 
Leis se fazem presentes e que esse debate já está sendo discutido 
pela segunda vez nesta Casa de Leis. O vereador Terciliano Gomes 
diz que gostaria de manifestar a sua tristeza em não ter a presença 
da Sra. Secretaria Estadual da Educação e faz uma solicitação 
verbal para que a Sra. Elaine – Representante da DREA possa fazer 
uso da palavra. O Sr. Presidente convida a Sra. Elaine – DREA para 
compor a Mesa Diretora. O vereador Delaíte Rocha (Professor 
Delan) pede aos Deputados que possam fazer gestão junto ao 
Governo do Estado sobre o Colégio do Setor Jardim Paulista.  Com 
a palavra o vereador Wagner Enoque parabeniza aos vereadores 
que assinaram o documento que levou a Palmas sobre essa situação 
do Colégio Militar e ressalta que estão manifestando apoio para que 
o Colégio Militar permaneça como está e que lamenta a ausência do 
Sr. Comandante do 2º BPM e que no seu ponto de vista assim como 
a Sra. Secretaria Estadual de Educação não compareceram, porque 
provavelmente devem ter recebido um telefonema do Sr. Governador 
para não comparecerem nesta sessão. Destaca que o Colégio 
Militar, e que uma escola que tem bons resultados que tem indicies 
positivos e por isso não deve ser mudada e que não dá para entender 
o porquê o Sr.  Governador que fazer essas mudanças. Com a 
palavra o vereador Israel Gomes (Israel da Terezona) cumprimenta 
a todos os presentes e ressalta que são muitos os problemas que 
precisam ser resolvidos nas escolas publicas estaduais e não 
entende porque estão querendo mexer no Colégio Militar que 
funciona positivamente, ou seja, é exemplo a ser seguido. O 
vereador Marcus Marcelo destaca que como todos dizem “time que 
está ganhando não se mexe”, ou seja, o Colégio Militar tem 
resultados positivos e se há essa proposta para a criação das 
Escolas Cívico Militar que sejam implantadas nas escolas que 
precisam ou sejam criadas novas escolas. Com a palavra a 
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vereadora Silvinia Pereira cumprimenta a todos os presentes e 
ressalta que buscou informações sobre essa situação da escola 
militar e que como foi dito por todos que não querem que nada seja 
modificado nos Colégios Militares, já faz uma sugestão para que a 
escola militar permaneça da forma como está e que construam uma 
escola cívico militar para atender ou parte da nossa comunidade.  Se 
todo mundo quer a escola militar dos moldes como está é sinal de 
que há algo positivo e que diante do que foi dito que pelo menos a 
Escola Militar da nossa cidade permaneça como está e que o Colégio 
Cívico Militar seja implantado em outras localidades. Com a palavra 
o Deputado Estadual Jorge Frederico cumprimenta a todos os 
presentes e ressalta que o seu primeiro requerimento que 
apresentou quando assumiu como Deputado Estadual foi solicitando 
a criação do Colégio Militar na nossa cidade de Araguaína e que 
quando o Deputado Elenil assumiu ajudou nessa luta, ou seja, houve 
uma luta bem grande até a efetiva implantação. Diz que é importante 
que todos entendam o que está sendo proposto pela Secretaria de 
Educação de Estado, e que o Governo do Estado fez um Decreto 
mudando a forma de ingressão nos Colégios Militares e a forma da 
nomenclatura do Colégio Militar e que conversou com a Secretaria 
Estadual de Educação e que esta garantiu que não será mudado 
nada no Regimento Interno do Colégio Militar e que está tramitando 
um Projeto de Lei Complementar e que precisam apresentar uma 
emenda a esse projeto para garantir que o Regimento Interno do 
Colégio Militar não será mudado. Ressalta que foi informado que 
será implantado um Colégio Cívico Militar onde hoje funciona o 
Colégio CAIC e se caso a referida localidade não for a mais correta 
que sejam indicados a localidades que mais precisam e diz que a 
Sra. Secretaria Estadual da Educação não pode comparecer por 
estar participando de um congresso em outra localidade. Em aparte 
o vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) agradece pelas 
explicações que foram feitas pelo Deputado Jorge Frederico, mas 
que gostaria de esclarecer que como representante da nossa 
população cabe a ele cobrar e que Araguaína hoje tem seis 
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Deputados Estaduais e que é preciso sim que os representantes da 
nossa cidade defendam Araguaína. Em aparte o vereador Divino 
Bethânia Júnior diz que gostaria de agradecer aos Deputados 
Estaduais que estão presentes, pois estes não têm obrigação legal 
de estarem aqui, e que é muito simples, pois está sendo visto por 
todos que querem que deixem a escola militar do jeito como está, e 
se quiserem que construam ou adaptem outras escolas para se 
tornarem escolas cívico militar. Com a palavra o vereador Terciliano 
Gomes diz que recebeu uma informação sobre algo que foi dito por 
uma representante do DREA numa reunião onde esta pessoa 
sugeriu que fosse providenciado um comprovante de residência ao 
jovem que estivesse querendo ingressar no CPM e que isso precisa 
ser averiguado com urgência. Com a palavra o Deputado Jorge 
Frederico agradece os apartes e diz que sempre defendeu e defende 
os Colégios Militares e que semana passada apresentou uma 
matéria para que os Colégios Militares permaneçam da forma como 
está e que apresentou outra matéria solicitando também para que 
não seja mudado em nada a forma de ensino dos Colégios Militares. 
Destaca que talvez algumas informações não sejam as que todos 
queiram ouvir, mas não poderia deixar de informar a todos e que está 
à disposição para contribuir e ajudar no que for preciso quanto a essa 
situação.  Com a palavra o Deputado Estadual Issam Saado que 
cumprimenta a todos os presentes e ressalta que as modificações 
que estão sendo propostas serão votadas na Assembleia Legislativa 
e que tem certeza que quase todos os Deputados Estaduais votaram 
pela permanecia do Regimento Interno dos Colégios Militares e que 
não afetará em nada os alunos que hoje já estudam no Colégio 
Militar. O vereador Terciliano Gomes diz que há uma preocupação 
dos pais e alunos do CPM para com os jovens que queiram 
ingressar, ou seja, querem que mantenham a forma de ingressão aos 
COM através de prova seletiva. O vereador José Ferreira 
(Ferreirinha) faz uma solicitação verbal para que o Sr. Carlos possa 
fazer uso da palavra novamente. Em votação a solicitação feita pelo 
vereador José Ferreira (Ferreirinha). Sendo aprovado por 
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Unanimidade. O Sr. Carlos  pai de uma aluna do CPM, diz que 
querem que os Colégios Militares permaneçam da forma como está 
e que o Colégio Cívico Militar seja implantado em outra unidade, em 
outra escola, pois os Colégios Militares não estão precisando que 
nada seja modificado. O vereador Edimar Leandro registra as 
presenças da Sra. Tanikelly – filha do Vice-Prefeito Fraudneis 
Fiomare e a Sra. Irene – irmã do Deputado Estadual Elenil da Penha. 
Com a palavra o Deputado Estadual Issam Saado diz que está 
percebendo que não querem que nada seja mudado, mas como os 
filhos de pessoas carentes conseguirão entrar nas Escolas Militares? 
Em aparte o vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) diz que a 
forma de ingressão como é proposta hoje pelo Colégio Militar é 
democrática, e cita como exemplo o Colégio CEM Polivalente, que 
hoje se encontra com baixo índice de matriculas, então porque não 
transformá-lo em um Colégio Cívico Militar. O Deputado Issam 
Saado diz que não se pode descriminar ninguém, ou seja, daqui para 
frente que possa ser oportunizado para todos a ingressão no CPM e 
que fique bem claro que não é contra os Colégios Militares. O 
vereador Divino Bethânia Júnior diz que a forma do processo seletivo 
do CPM deve permanecer e que se forem modificar essa ingressão 
que modifiquem no Colégio Cívico Militar. Com a palavra o Deputado 
Elenil da Penha diz que quando ouviu a Aluna Isabela pronunciar de 
forma tão correta gostaria de parabeniza-la e diz que não há como 
não ficar sensibilizado com as lagrimas do Sr. Carlos. Destaca que o 
Deputado Jorge Frederico tem lutado incansavelmente pelo Colégio 
Militar e que isso é visto por todos, destaca que muitas vezes o 
Deputado Issam Saado não é compreendido, mas é uma pessoa de 
coração muito bom. Ressalta que como está sendo visto que não 
conseguirão chegar num acordo, diz que gostaria de sugerir que 
pode ser proposta uma reunião de Audiência Pública na Comissão 
de Educação, convocando a Sra. Secretaria Estadual de Educação, 
ou seja, isso pode ser proposto sim e se coloca à disposição para 
solicitar a realização dessa Audiência Pública, pois ele é o Deputado 
que mais propõem a realização de Audiências Públicas e que o seu 
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compromisso é com o Estado do Tocantins, mas quer que esse 
debate alcance a todos, e que é válido ressaltar que sempre disse 
que tem questionamentos quanto as provas seletivas, por isso fala 
da importância das Audiências Públicas e se entenderem que esse 
debate deve ser feito na Assembleia Legislativa, coloca-se a 
disposição para ajudar nessa questão. Em aparte a vereadora 
Silvinia Pereira diz que sempre defendeu a democracia. O vereador 
Divino Bethânia Junior destaca que muitos irão questionar o que foi 
resolvido nessa sessão, ou seja, foi resolvido que continuarão a luta 
e que os Deputados Estaduais presentes estarão lhes apoiando. O 
Deputado Elenil ressalta que mais uma vez coloca-se a disposição 
para a realização das Audiência Pública para debaterem esse 
assunto e cumprimenta o vereador Terciliano Gomes pelo convite 
que lhe foi feito e ao vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) pela 
sua atuação nesta Casa de Leis, sendo uma pessoa de conduta 
ilibada e que está pronto para ajudar na realização do debate na 
Assembleia Legislativa. O Sr. Presidente diz que os Deputados 
Estaduais estão conscientes que todos querem que permaneça da 
forma como está, ou seja, que os Colégios Militares continuem no 
mesmo formato e que essa mensagem possa ser levada ao Sr. 
Governador do Estado. Com a palavra o vereador Geraldo Silva que 
cumprimenta a todos que compõem a Mesa Diretora e ressalta a 
importância dessa discussão que foi realizada hoje e também sabem 
da importância e da necessidade de continuar com o modelo que os 
Colégios Militares têm, e destaca que essa Casa de Leis abraçou 
essa causa e que não tem dúvidas que os Deputados que hoje 
estiveram presentes irão ajudar para tentarem resolver essa situação 
da melhor forma possível. Com a palavra o vereador Terciliano 
Gomes agradece a todos que usaram a palavra e ressalta que o 
modelo que o Governo do Estado está querendo implantar não é 
democrático, ou seja, ele exclui e que não é isso que querem, e 
gostaria de ressaltar que não há ninguém por detrás desse 
movimento, esse movimento foi organizado pelos alunos e pelos pais 
dos alunos do Colégio Militar, eles estão buscando para que 
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mantenham o Colégio Militar da forma como está hoje, pois querem 
garantir o orgulho de poder terem seus filhos estudando no Colégio 
Militar. O Sr. Presidente agradece a presença de todos e ressalta 
que não podem desistir de lutarem por essa causa e convida a todos 
para tirarem uma foto oficial. A sessão é suspensa. Reaberto os 
trabalhos. A sessão é prorrogada por vinte minutos. Em votação a 
prorrogação da sessão. Sendo aprovado por Unanimidade. Projetos 
para as Comissões: Projeto de Lei Nº090/019 – Autor: Executivo 
Municipal. Projeto de Lei Nº067/019 Autor: Silvinia Pereira de Sousa 
Pires (Silvinia Pires). Projeto de Lei Nº068/019 – Autor: Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan). Projeto de Lei Nº069/019 – Autor: 
Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan). Projeto de Lei Nº070/019 
– Autor: Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan). Projeto de Lei 
Nº075/019 – Autor: Silvinia Pereira de Sousa Pires (Silvinia Pires). 
Projeto de Decreto Legislativo Nº018/019 – Autor: Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan). Mensagem de Veto Nº002/019 – Autor: 
Executivo Municipal – Veto ao Autógrafo de Lei Nº3117/2019. 
Mensagem de Veto Nº003/019 – Autor: Executivo Municipal – Veto 
ao Autógrafo de Lei Nº3120/019. Os referidos projetos e Vetos serão 
encaminhados as comissões competentes. Moção de Aplauso da 
vereadora Silvinia Pereira de Sousa Pires (Silvinia Pires) Nº207/019 
– Ao Sr. Edmundo Rodrigues Costa, por sua trajetória de vida. Em 
discussão. A vereadora Silvinia Pereira ressalta que o Sr. Edmundo 
está presente nesta sessão para acompanhar essa votação e faz a 
leitura de um texto relatando a trajetória de vida do Sr. Edmundo e 
solicita para que o mesmo possa fazer uso da palavra. Em votação 
a moção de Nº207/019. Aprovado por Unanimidade. Moção de 
Aplauso do vereador Aldair da Costa (Gipão) Nº205/19 – Ao Grupo 
Baratão, pelos 20 anos de serviços prestados com excelência e 
qualidade. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Moção de Pesar do vereador Divino Júnior do Nascimento (Divino 
Bethânia Jr.) Nº208/019 – À Família da Senhora Maria Francisca de 
Oliveira Santos. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. O Sr. Presidente coloca em votação a solicitação de 
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uso da palavra que foi feita pela vereadora Silvinia Pereira. Sendo 
aprovada por Unanimidade. O Sr. Edmundo agradece pela moção 
recebida e ressalta que agora que assumiu a Diretoria do Partido dos 
Trabalhadores em Araguaína, irá contribuir com essa Casa de Leis 
na apresentação de sugestões. 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.   
 
 
 
 
 
 
 


