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 Ata da 8ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos dezenove dias do mês de 
fevereiro de dois mil e vinte, 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, Divino Júnior do Nascimento, Edimar 
Leandro da Conceição, Geraldo Francisco da Silva, Gilmar 
Oliveira Costa, Israel Gomes da Silva, José Ferreira Barros 
Filho, Maria José Cardoso Santos, Silvinia Pereira de Sousa 
Pires, Terciliano Gomes Araújo e Wagner Enoque de Souza. 
Todos em número de quatorze. Havendo número legal o Sr. 
Presidente declara aberta esta sessão e convida a vereadora 
Silvinia Pires para fazer a leitura da Bíblia. A vereadora faz a 
leitura do Salmo – 112.  O secretario vereador Israel Gomes 
(Israel da Terezona) faz a leitura da ata da sessão anterior. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 
Correspondências:  Of. nº10/2020 – Ministério Público – 9ª 
Promotoria de Justiça de Araguaína – Assunto: Justificativa de 
ausência na sessão do dia 19 de fevereiro de 2020. E-mail 
recebido do Núcleo Aplicado das Minorias e Ações Coletivas – 
NUAMAC – Assunto: Justificativa do não comparecimento do Dr. 
Pablo Mendonça Chaer na sessão do dia 19/02/2020. Oficio 
Gab. Ver. Leonardo Lima nº018/2020 – Assunto: Justificativa de 
atraso na sessão do dia 19 de fevereiro de 2020. Oficio 
nº007/2020 – gabinete do vereador Marcus Marcelo de Barros 
Araújo – Assunto: Justificativa de ausência na sessão do dia 19 
de fevereiro de 2020.  O vereador Terciliano Gomes faz uma 
solicitação verbal para que os representantes dos Taxistas e 
Moto taxistas legalizados possam fazer uso da palavra o Sr. 
Santólio e o Sr. Jaimes Barros. O Sr. Presidente diz que a 
intenção dessa Casa de Leis não é proporcionar um confronto e 
que não seria justo com o cidadão que se inscreveu para fazer 
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uso da Tribuna Livre, pois o Sr. Roberto fez toda a tramitação 
regimental da Casa, e por isso irá desconsiderar o pedido do 
vereador Terciliano Gomes. O vereador Terciliano Gomes diz 
que gostaria que essa situação seja aplicada a todos os pedidos 
de uso da palavra que forem feitos em outras sessões e que 
estiverem fora da pauta do dia. O Sr. Presidente informa que 
nenhuma outra solicitação de uso da palavra que tenha sido feito 
fora da pauta da sessão do dia, foi solicitada para que fosse feito 
um embate, por isso irá desconsiderar a solicitação que foi feita 
pelo vereador Terciliano Gomes.  Ordem Do Dia: Tribuna Livre 
–Art. 196 – Regimento Interno desta Casa de Leis. Inscrito: 
Roberto Paulo da Silva – Cooperado da Cooperativa de 
Transportadores Autônomo sem Transporte Coletivo do 
Tocantins (COOPERTRANS). Assunto: Transporte Público de 
Araguaína. É feita a leitura do artigo – 196 que rege o uso da 
Tribuna Livre. O Sr. Presidente vereador Aldair (Gipão) informa 
que irá cumprir o Regimento Interno da Casa.  Com a palavra o 
Sr. Roberto Paulo cumprimenta a todos os presentes e agradece 
pelo espaço que foi concedido e ressalta que sempre foi muito 
bem recebido nesta Casa de Leis. Faz um relato de que todos 
os transportes públicos da nossa cidade não estão cem por 
cento corretos e se refere ao Sr. Santólio questionando se o 
mesmo sabe dessa situação. O Sr. Presidente solicita do Sr. 
Roberto que não cite nomes na sua fala e nem use pessoas 
como referências pois não irá permitir nenhum precedente de 
uso da palavra. É feito uma explanação através do Data Show a 
respeito da questão do número de habitantes e do número de 
transporte e a pessoa que está usando a palavra ressalta que 
são dados que foram repassados a eles e que não são dados 
cem por cento correto. O vereador Delaíte Rocha (Professor 
Delan) solicita permissão para poder se retirar da sessão por um 
período pois tem uma reunião com o Sr. Secretário Municipal 
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Frederico. O Sr. Presidente informa ao vereador Delaíte Rocha 
que o mesmo está autorizado para se retirar da sessão. 
Continua com a palavra o Sr. Roberto que destaca que estão 
hoje nesta Casa de Leis para pedir que todos se unam e que 
deixem de brigas, pois é preciso pensar no bem comum, ou seja, 
querem que todos possam ter o direito de trabalhar. O Sr. 
Presidente informa que com relação ao Transporte Público 
(ônibus) o Executivo Municipal já abriu por cerca de cinco vezes 
o processo de licitação para esse serviço e não houve nenhuma 
empresa interessada. Com a palavra o vereador Terciliano 
Gomes que ressalta a Emenda Nº016/2013 a Lei Orgânica do 
Município e faz a leitura da mesma e que essa emenda trata do 
período da vigência mínima que é de dez anos e máxima de 15 
anos podendo ser renovado por período igual, ou seja, o prazo 
de cinco anos já foi alterado e que é preciso ficar atento para as 
alterações que foram feitas na Lei. Diz que é favorável à criação 
do transporte Taxi Lotação, mas que ele seja entregue ao 
excedente que tem dos Taxistas e Moto Taxistas legalizados, 
para que não divulguem coisas errôneas e fala que a pessoa que 
passou as informações através do Data Show não está correta, 
pois não foi observado as alterações que foram feitas na Lei. O 
Sr. Presidente informa que tem uma emenda de sua autoria com 
relação a questão da vaga do Moto Taxista, na ausência (morte) 
do titular essa vaga será da viúva ou filhos. Em seguida 
agradece ao Sr. Roberto pela sua presença. O Sr. Presidente 
suspende a sessão. Reaberto os trabalhos. O vereador Delaíte 
Rocha (Professor Delan) retorna para a sessão.  Projeto de Lei 
Complementar Nº001/2020 – Altera o dispositivo da Lei 
Complementar nº009/2013. Autor: Executivo Municipal. Em 3ª 
discussão. Em 3ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto 
de Lei Nº073/019 – Reconhece o caráter educacional e formativo 
da Capoeira, e autoriza a celebração de parcerias para o ensino 
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dessa arte marcial nos estabelecimentos da educação básica e 
em outros órgãos da administração pública municipal e dá outras 
providências. Autor: Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan). 
Em 3ª discussão. Em 3ª votação. Aprovado por Unanimidade. O 
vereador Alcivan faz a entrega de uma Homenagem ao Sr. 
Francisco Félix dos Anjos Carreiro – Mestre Anzol. Audiência 
Pública: Em atendimento ao Requerimento nº365/2020, de 
autoria da vereadora Silvinia Pereira de Sousa Pires (Silvinia 

Pires). Presenças: CARLOS LIMA FURTADO – Representante 
da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – 

CNTE; ROSY FRANCA SILVA OLIVEIRA – Presidente do 
Conselho Municipal do FUNDEB e Ex-Presidente do Conselho 

Estadual do FUNDEB; JOSÉ ROQUE RODRIGUES 
SANTIAGO – Presidente Estadual do Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação no Tocantins (SINTET) e 

Presidente da Central Única dos Trabalhadores – CUT;  IATA 

ANDERSON – Conselheiro Nacional de Entidades Sindicais;  
JAMES AGUIAR – Diretor Executivo de Assuntos Sindicais do 

SINTET;   JOSÉ DA GUIA PEREIRA DA SILVA – Secretário 
Municipal de Educação, que neste ato está sendo representado 

pela Sra. Maria Luciana;  MARIA EULESSANDRA SOUSA 
CASTILHO – Diretora Regional de Ensino que neste ato está 
sendo representado pelo Sr. Antônio Adailton da Silva. Assunto: 
Debater sobre o Novo FUNDEB e o dia “D” da Educação, na 
oportunidade será feito uma homenagem ao Presidente do 
SINTET, pelos seus 31 anos de luta em prol dos Profissionais 
da Educação. Com a palavra a vereadora Silvinia Pires autora 
da propositura que cumprimenta a todos os presentes e 
agradece por terem atendido o seu convite. Ressalta que este e 
um momento impar e que é muito importante que todos atentem 
que o Fundeb é um fundo especial e que essa discussão se deve 
pela preocupação da aplicação dos valores desse fundo e na 
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melhoria da educação básica. A vereadora Silvinia Pires faz um 
relato da criação do FUNDEB, seus objetivos e resultados, ou 
seja, destaca que o Fundeb da segurança financeira aos 
municípios e estados para expandirem seu número de 
matriculas e os orienta no cumprimento de suas 
responsabilidades com a Educação e por isso esse debate de 
hoje se faz necessário e é de suma importância. A vereadora 
Silvinia Pires ressalta com relação a matéria que foi apresentada 
pela deputada Dorinha e precisa que todos atentem para essa 
situação. O vereador Leonardo Lima Silva chega a sessão e 
registra sua presença, conforme justificado o seu atraso através 
de oficio lido nesta sessão. Com a palavra o Sr. José Roque – 
Presidente SINTET e CUT   que agradece a vereadora Silvinia 
pelo convite e faz um relato de como o Sindicato trabalha 
buscando a valorização dos  servidores públicos e ressalta a 
importância desse Parlamento para apoiar o funcionalismo 
público e que a luta do Sindicato é para que consigam uma 
sociedade mais igualitária, para que todos os cidadãos possam 
ter os seus direitos respeitados e convida a todos para 
comparecerem no dia 18 de março que será feita uma 
mobilização em Defesa do Financiamento da Educação e Pela 
Qualidade da Educação e que irão paralisar todas as atividades 
em prol desta causa. Com a palavra o Sr. Carlos Lima Furtado 
que cumprimenta a todos os presentes e ressalta que a 
Confederação tem muito orgulho de participar desse momento 
histórico e parabeniza a vereadora Silvinia pela iniciativa dessa 
sessão. Ressalta que o SINTET está completando 31 anos e que 
saúda o SINTET em nome do Presidente Roque.  O vereador 
Marcus Marcelo chega a sessão e registra sua presença, 
conforme justificado o seu atraso através de oficio lido nesta 
sessão. Com a palavra o Sr. Antônio Adailton da Silva que 
representa a Sra. maria Eulessandra – Diretora Regional de 



 
ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 - MAT. INSS 08.021.10024-03 

 

Rua das Mangueiras, 10 – Centro – Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho | 77804-110 

Fone: (63) 3416-0406 | www.araguaina.to.leg.br | portal@araguaina.to.leg.br 

Ensino, cumprimenta a todos e destaca a importância da 
valorização da educação e da necessidade do Fundeb 
permanente, pois para que se consiga ter suporte e apoio é 
preciso que se tenha recursos e por isso pede o apoio desta 
Casa de Leis para que consigam valorizar a educação pública. 
Com a palavra a Sra. Maria Luciana, que representa o Secretário 
José da Guia, diz que tem muito orgulho de estar presente nesta 
sessão, pois já teve o prazer de trabalhar com a professora 
Silvinia como professora regente e a parabeniza pelo seu 
trabalho e luta em prol da educação, ressalta que foi batido a 
meta nacional do FUNDEB e que isso foi conseguido através de 
muito trabalho dos professores e que os professores que estão 
atuando em sala de aula ou envolvidos dentro do processo 
pedagógico das escolas e que recebem o fundo, ou seja, o  
recurso do FUNDEB é muito bem direcionado dentro das 
escolas. Com a palavra a Sra. Rosy Franca que ressalta ser uma 
honra poder participar de momentos como este, pois lhe alegra 
muito ver esta Casa de Leis debatendo melhorias para a nossa 
Educação. Parabenizas a vereadora Silvinia pelo seu trabalho e 
emprenho em prol da Educação. Com a palavra o Sr. Iata 
Anderson diz que reconhece o papel importante da vereadora 
Silvinia nessa Casa de Leis, diz que nos últimos anos o Governo 
tem imitado os recursos, ressalta que a PEC da Deputada 
Dorinha é de fundamental importância e que todos devem 
atentar para essa questão. Com a palavra o Sr. James Aguiar 
cumprimenta a todos os presentes e agradece a vereadora 
Silvinia pelo convite que lhe foi feito e diz que é preciso sim que 
todos se unam em prol da nossa Educação. Com a palavra o 
vereador Geraldo Silva parabeniza a vereadora Silvinia Pires 
pela iniciativa dessa sessão e manifesta seu apoio ao que for 
preciso. Com a palavra a vereadora Maria José (Zezé Cardoso) 
que manifesta o seu apoio e como educadora sabe da 
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importância da valorização da educação. Com a palavra o 
vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) faz um pequeno relato 
da educação ao longo da história, o quanto ela evoluiu e ainda 
precisa evoluir muito e como educador que é, e ainda trabalha 
em sala de aula sabe o quanto é importante a valorização dos 
profissionais da educação. Com a palavra o vereador Divino 
Bethânia Júnior que cumprimenta todos os presentes e ressalta 
que muito já foi dito com relação a Educação, mas que não 
poderia deixar de manifestar o seu reconhecimento a vereadora 
Silvinia Pire pelo seu trabalho frente a Educação. Com a palavra 
a vereadora Silvinia Pires agradece a todos pelas palavras e 
pelo apoio manifestado. Diz que é apaixonada pela educação e 
que lhe honra muito trabalhar e defender a Educação e os 
profissionais da Educação que não medem esforços para 
realizarem com afinco sua vocação. Convida para receber uma 
homenagem a Sra. Rosy Franca e pede ao vereador Divino 
Bethânia Junior para fazer a entrega. Convida o Sr. Iata 
Anderson para receber uma homenagem e pede ao vereador 
Geraldo Silva para fazer a entrega. Convida o Sr. James Aguiar 
para receber uma homenagem e pede ao vereador Aldair da 
Costa (Gipão) para fazer a entrega. Convida o Sr. Carlos Lima 
Furtado para receber uma homenagem e pede ao vereador 
Marcus Marcelo para fazer a entrega. Convida o Sr. José Roque 
Rodrigues para receber uma homenagem e pede aos 
vereadores Delaíte Rocha (Professor Delan), Maria José (Zezé 
Cardoso), Edimar Leandro, Alcivan Rodrigues, Wagner Enoque 
que juntamente com ela vereadora Silvinia Pires fazem a entrega 
da homenagem e cantam os parabéns ao Sr. José Roque pelo 
seu aniversário. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. O 
Sr. Presidente prorroga a sessão por mais uma hora. Sendo 
aprovado por Unanimidade.  Leitura de Correspondências: 
Oficio Nº03/2020 – Gabinete do vereador Gideon da Silva 
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Soares – Assunto: Retorno de vereador ao exercício do cargo 
no dia 09 de março de 2020. Convite do Corregedor Regional 
Eleitoral do Tocantins para uma Audiência Pública, no dia 03 de 
março as 16h00min na Central de Atendimento do Fórum 
Eleitoral de Araguaína. Oficio Nº609/2020 – PRES/34ª ZE – 
Tribunal Eleitoral do Tocantins – Assunto: Audiência Pública dia 
03 de março às 16h. A sessão é suspensa. Reaberto os 
trabalhos. O vereador Marcus Marcelo líder do Sr. Prefeito pede 
a retirada da pauta do Projeto de Lei Nº004/2020 – Dispõe sobre 
a aprovação de instalação de passarelas aéreas vinculadas a 
empreendimentos em geral e a respectiva cobrança pela 
utilização pública municipal. Autor: Executivo Municipal. O 
referido projeto é retirado de pauta a pedido do líder do Sr. 
Prefeito. Moção de Aplauso Nº028/2020 de autoria do vereador 
Aldair da Costa (Gipão) – Ao Pastor Francisco Cirqueira Neto, 
pelo período que pastoreou a Igreja Batista Betel em Araguaína. 
Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moção 
de Aplauso de autoria do vereador Terciliano Gomes 
Nº018/2020 – Ao grupo UMUARAMA, pelos seus 15 anos de 
funcionamento. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. 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.  

 
 

 


