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 Ata da 6ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos dezenove 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, Divino Junior do Nascimento, Geraldo Francisco da 
Silva, Gilmar Oliveira Costa, Israel Gomes da Silva, Jose 
Ferreira Barros Filho, Leonardo Lima Silva, Marcus Marcelo de 
Barros Araújo, Maria José Cardoso Santos e Silvinia Pereira de 
Sousa Pires. Todos em número de doze. Havendo número legal 
o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e convida o 
vereador Geraldo Francisco da Silva para fazer a leitura da 
Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo – 90.  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, Edimar Leandro da Conceição e 
Enoque Neto Rocha de Souza chegam a sessão e registram 
suas presenças. Correspondências: Oficio Gabinete do vereador 
Carlos da Silva Leite – Assunto: Justificativa de ausência na 
sessão do dia 19 de novembro de 2019. Oficio Nº00115/2019 – 
ARA/TO – Gabinete do vereador Wagner Enoque de Souza – 
Assunto: Justificativa de ausência na sessão do dia 19 de 
novembro de 2019. Oficio Circular GVT Nº055/2019 – Gabinete 
do vereador Terciliano Gomes Araújo – Assunto: Justificativa de 
ausência na sessão do dia 19 de novembro de 2019. Ofícios 
Caixa Econômica Federal – Gerência Executiva de Governo 
Palmas – TO: Nº5985/2019/GIGOVPM/SR TOCANTINS – 
Assunto: Alteração Contratual e Nº5986/2019/GIGOVPM SR 
TOCANTINS – Assunto: Alteração Contratual.  Ordem Do Dia:  
Requerimentos do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo 
Nº2669/019. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador José Ferreira Barros 
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Filho (Ferreirinha): Nº2649/019 e Nº2650/019. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do 
vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona) 
Nº2661/019. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Geraldo Francisco da 
Silva (Geraldo Silva) Nº2666/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Edimar 
Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº2657/019 e 
Nº2662/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Divino Júnior do 
Nascimento (Divino Bethânia Jr.) Nº2635/019. Em discussão. O 
vereador Divino Bethânia Júnior diz que quando as emendas 
impositivas estiverem valendo, ressalta que a primeira emenda 
que irá apresentar será para a construção de um local público 
para que que seja destinado para a realização de velório 
comunitário e destaca que já deve ser a décima quinta vez que 
apresenta uma propositura desse teor. O vereador Geraldo Silva 
manifesta seu apoio e diz que tem uma Lei que trata dessa 
questão do velório público que é de sua autoria juntamente com 
o ex-vereador Veloso e que só precisa ter efetividade da mesma, 
mas que gostaria de ressaltar que fica preocupado pois não está 
tendo local, ou seja, não está tendo vagas nos cemitérios para 
se fazer o enterro, quanto mais um local para velório. O vereador 
Divino Bethânia Júnior diz que ele fez uma denúncia ao Sr. 
Prefeito sobre a irmã do ex-vereador Edimones de Jesus 
(Xeroso), que por ter a irmã trabalhando na FUNANC usava 
desse benefício. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) diz que 
como o vereador Geraldo Silva ressaltou a Lei já existe só 
precisa ser colocada em prática. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Aldair da Costa Sousa 
(Gipão) Nº2665/019. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan José 
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Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº2400/019 e Nº2401/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. A 
vereadora Maria José (Zezé Cardoso) Vice-Presidente assume 
a Presidência da Mesa Diretora. Moções de Aplauso da 
vereadora Silvinia Pereira de Sousa Pires (Silvinia Pires): 
Nº209/019 – À Sra. Maria Eunice Silva da Conceição, por sua 
participação no momento solene na Sessão, em comemoração 
ao dia da Consciência Negra. Nº210/019 – Ao Sr. Robenilson 
Moura Barreto, por sua participação no momento solene na 
Sessão, em comemoração ao dia da Consciência Negra. 
Nº211/019 – À Sra. Telma Barbosa Dos Santos, por sua 
participação no momento solene na Sessão, em comemoração 
ao dia da Consciência Negra. Nº212/019 – Ao Sr. Jhenmerson 
Keity Rodrigues de Oliveira, por sua participação no momento 
solene na Sessão, em comemoração ao dia da Consciência 
Negra. Nº213/019 – Ao Sr. Lucas Alves de Andrade, por sua 
participação no momento solene na Sessão, em comemoração 
ao dia da Consciência Negra e Nº214/019 – À Sra. Rosy Franca 
Silva Oliveira, por sua participação no momento solene na 
Sessão, em comemoração ao dia da Consciência Negra. Em 
discussão. A vereadora Silvinia Pereira diz que apresenta essas 
moções como uma forma de parabenizar e reconhecer o 
trabalho das referidas pessoas que estarão participando do 
momento que será realizado nesta sessão em homenagem ao 
Dia da Consciência Negra e que muito lhe honra poder realizar 
esse momento e reconhecer o quanto os negros estão 
conseguindo conquistar os seus direitos e lugares na nossa 
sociedade. O vereador Aldair da Costa (Gipão) sugestiona para 
que a vereadora Silvinia Pereira possa também apresentar uma 
moção de aplauso ao Sr. Luca que veio representando a 
Secretaria Municipal Fernanda e ao Sr. Jhenmerson que veio 
representando o Secretário Municipal José da Guia e parabeniza 
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a vereadora Silvinia pela apresentação da propositura que 
solicitou a realização do momento nesta sessão que será 
realizado sobre a homenagem ao dia da Consciência Negra. A 
vereadora Silvinia Pereira agradece a sugestão feita e diz que já 
solicitou a sua assessoria para que providencie as referidas 
moções que serão substituídas. A Sra. Presidente coloca em 
votação a inclusão na pauta das moções da vereadora Silvinia 
Pereira. Sendo aprovado por Unanimidade. Em votação as 
moções de aplauso da vereadora Silvinia Pereira. Aprovados por 
Unanimidade. O vereador Alcivan Rodrigues solicita que possa 
ser inserida na pauta uma moção de aplauso de sua autoria. A 
Sra. Presidente coloca em votação a referida solicitação. Sendo 
aprovado por Unanimidade. Moção de Aplauso Nº217/019 do 
vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) – À Todos 
os Conselheiros Tutelares dos Polos I e II de Araguaína, pelo dia 
do Conselheiro Tutelar comemorado no dia 18 de novembro. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de 
Pesar Nº220/019 do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado 
Alcivan) – Pelo falecimento do Sr. Sérgio Pereira de Oliveira. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade.  O Sr. 
Presidente vereador Aldair da Costa (Gipão) reassume a 
Presidência da Mesa Diretora. Convite: Em atendimento ao 
Requerimento Nº2578/019, de autoria da vereadora Silvinia 

Pereira de Sousa Pires (Silvinia Pires).  ROBENILSON MOURA 
BARRETO – Professor de Psicologia da Faculdade Católica 

Dom Orione (FACDO) de Araguaína/TO; MARIA EUNICE 
SILVA DA CONCEIÇÃO – Secretária de Finanças do Sindicato 
dos Trabalhadores em Educação no Estado do Tocantins 
(SINTET), e Membro do Coletivo para Igualdade Racial, na 

cidade de Araguaína/TO;  TELMA BARBOSA DOS SANTOS –
Presidente da Associação Negra Cor, na cidade de 

Araguaína/TO; JOSÉ DA GUIA PEREIRA DA SILVA – 
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Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer que 
neste ato está sendo representado pelo Sr. JHENMERSON 

KEITY RODRIGUES DE OLIVEIRA; FERNANDA RIBEIRO 
BARBOSA – Secretária Municipal de Assistência Social, 
Trabalho e Habitação  que neste ato está sendo representado 

pelo Sr. LUCAS ALVES DE ANDRADE;  ROSY FRANCA 
SILVA OLIVEIRA – Membro do Fórum Estadual de Educação do 
Estado do Tocantins e Coordenadora Regional da União 
Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME) no 
Tocantins. Assunto: Comemoração ao Dia Nacional da 
Consciência Negra. Com a palavra a vereadora Silvinia Pereira 
cumprimenta a todos os presentes e registra as presenças dos 
membros do Grupo Lindô e de todos os membros da Associação 
Quilombola de Cocalin. A vereadora Silvinia Pereira ressalta que 
muito lhe honra poder comemorar essa data do dia da 
Consciência Negra e faz um relato de como essa data foi criada 
e a importância da cultura africana para o Brasil. Em seguida a 
vereadora Silvinia faz a leitura de um Poema: “ Me Gritaram 
Negra” de autoria: Victoria Santa Cruz. O vereador Alcivan 
Rodrigues parabeniza a vereadora Silvinia Pereira pela 
realização dessa homenagem em comemoração ao Dia da 
Consciência Negra e ressalta que é negro com muito orgulho e 
que enfrentou e enfrenta barreiras todos os dias. O Sr. 
Presidente registra a presença da Manuela da Silva Sousa Lima, 
que participou do Concurso Top Model e conquistou o 1º Lugar 
de Mini Miss Tocantinense. É feito uma apresentação do Grupo 
Lindô da Comunidade Quilombola de Cocalim. O Sr. Presidente 
abre a palavra aos convidados que compõem a Mesa Diretora. 
Com a palavra o Sr. Robenilson Moura que cumprimenta a todos 
os presentes e ressalta que gostaria de fazer o seguinte 
questionamento: Porque 20 de novembro? Porque comemorar o 
dia do negro? Destaca que o termo “negro” foi uma forma criada 
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pelo homem branco como uma forma de escravização dos 
negros. Diz que estão presentes hoje para que saibam que 
lutaram, e ainda continuam lutando para mostrarem que ao 
longo da história a luta foi muito grande, para que conseguissem 
chegar hoje nesta Casa de Leis e muitos tiveram que morrer 
para que conseguissem conquistar suas vitórias, mas não pode 
ser esquecido que as políticas públicas precisam existir e 
estarem ativas para que consigam mobilizar a nossa sociedade 
para que consigam extinguir o racismo. Com a palavra a Sra. 
Telma Eunice que ressalta sobre a importância desse momento, 
de poderem falar de racismo nesta Casa de Leis e que se sente 
muito lisonjeada em poder fazer parte dessa homenagem. A 
vereadora Maria José (Zezé Cardoso) Vice-Presidente assume 
a Presidência da Mesa Diretora. Com a palavra a Sra. Maria 
Eunice que ressalta sobre a temática da igualdade racial e fala 
da importância de realizarem momentos como esse onde é 
abordado a questão da valorização dos negros em todos os 
âmbitos da nossa sociedade. Com a palavra o vereador Marcus 
Marcelo cumprimenta a todos os presentes e ressalta que 
quando se pensa numa cidade grande é preciso pensar grande 
e que não é somente os negros que sofrem preconceitos os 
nordestinos também, e como nordestino que é também saiu de 
sua cidade para buscar oportunidades melhores e que nunca fez 
o discurso de que veio de família humilde, mas que é 
praticamente uma realidade dos nordestinos que buscam 
melhores oportunidades e que no seu caso não é diferente, veio 
sim de uma família humilde e que isso lhe orgulha muito pois 
sempre batalhou e lutou pelas suas conquistas. Com a palavra 
a Sra. Rosy Franca que faz o relato de como os negros sofrem 
discriminações ao longo de anos e aponta alguns indicies que 
retratam essa questão, destacando a importância da valorização 
dos negros. Em seguida é feito a apresentação de um vídeo que 
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retrata o tema abordado. Com a palavra o Sr. Lucas que 
cumprimenta a todos os presentes e informa que amanhã se 
iniciará a Semana da Consciência Negra e deixa uma proposta 
para esta Casa de Leis, para que o dia 20 de novembro seja 
considerado feriado em comemoração ao Dia da Consciência 
Negra. O vereador Israel Gomes (Israel da Terezona) assume a 
Presidência da Mesa Diretora.  Com a palavra o Sr. Jhenmerson 
que cumprimenta a todos os presentes e ressalta que vem 
lutando muito pela igualdade racial e juntamente com a Sra. 
Telma são Delegados Nacional da Promoção da Igualdade 
Social e que apesar da sua pela não ser negra lhe honra muito 
saber que é filho de uma mulher negra e que a sua mãe lhe criou 
ensinando o respeito a todos independentemente da cor da pele, 
mas que já passou por situações de preconceitos e por isso sabe 
o quanto é importante a busca pela igualdade racial e que os 
afrodescendentes merecem respeito assim como todo ser 
humano. Com a palavra o vereador Divino Bethânia Júnior diz 
que nunca teve problema com relação a essa questão racial, 
pois a sua criação não foi voltada para o ensinamento 
preconceituoso, e parabeniza a todos que usaram a palavra e 
cumprimenta a vereadora Silvinia Pereira pela realização dessa 
homenagem. O Sr. Presidente em exercício convida o vereador 
Alcivan Rodrigues para fazer uso da palavra sobre a moção de 
aplauso a todos os Conselheiros Tutelares, uma vez que os 
mesmos estão presentes nesta sessão para acompanhar a 
referida moção. O vereador Alcivan Rodrigues faz um relato 
sobre a criação do cargo de Conselheiro Tutelar, e de como é o 
trabalho que eles realizam e a importância desse trabalho para 
o nosso município. O vereador Geraldo Silva cumprimenta o 
vereador Alcivan Rodrigues pela iniciativa de apresentar essa 
moção e pede para subscrever na mesma, pois como já foi 
Conselheiro Tutelar sabe da importância da missão de um 
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Conselheiro Tutelar. Com a palavra a Conselheira Tutelar 
Larissa que faz um agradecimento pela moção em homenagem 
aos Conselheiros Tutelares e externa a sua felicidade e honra 
em ter trabalhado com todos os Conselheiros Tutelares. Com a 
palavra o Conselheiro Tutelar Samuel cumprimenta a todos os 
presentes e agradece primeiramente a sua família que sempre 
lhe apoiou e que como recém-eleito Conselheiro Tutelar é muito 
importante que todos possam plantar sementes de vida para 
colherem bons frutos. Com a palavra a vereadora Silvinia Pereira 
parabeniza a todos os Conselheiros Tutelares e agradece muito 
a todos os convidados que se fizeram presentes e a todos que 
colaboraram para a realização desse momento de suma 
importância e que esse momento seja denominado de “Momento 
Dona Jucelina” que é da Comunidade Quilombola e finaliza 
dizendo que se o poder é bom os negros também querem o 
poder. Nada mais havendo a tratar o Sr.  Presidente em 
exercício vereador Israel Gomes (Israel da Terezona) 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.  
  


