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  Ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Transformada em Audiência 
Pública para debaterem sobre a Conscientização dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência de Araguaína. Aos vinte e um dias do 
mês de setembro de dois mil e vinte e um, às nove horas sob a 
presidência do vereador Gideon da Silva Soares, compareceram 
os seguintes vereadores: Abraão de Araújo Pinto, Alcivan José 
Rodrigues, Edimar Leandro da Conceição, Enoque Neto Rocha 
de Souza, Flavio Gomes da Silva, Geraldo Francisco da Silva, 
Jorge Ferreira Carneiro, Luciano Félix Santana Sousa, Marcos 
Antônio Duarte da Silva, Maria José Cardoso Santos, Matheus 
Mariano de Sousa, Robert Delmondes Barbosa, Thiago Costa 
Cunha e Wilson Lucimar Alves Carvalho. Todos em número de 
quinze. Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta 
esta sessão e convida o vereador Matheus Mariano para fazer a 
leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em Isaias – capítulo – 
54, versículo – 17. O secretário vereador Alcivan José Rodrigues 
(Soldado Alcivan) faz a leitura da ata da sessão anterior. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 
Correspondências: Oficio circular GVT nº030/2021 – gabinete do 
vereador Terciliano Gomes Araújo – Assunto: Justificativa de 
Ausência nesta sessão. Ordem Do Dia: TRIBUNA LIVRE – Art. 196 

– Regimento Interno desta Casa de Leis  
NOME: Maria Aparecida dos Santos.  
ASSUNTO: Humanização na Saúde pública de Araguaína. A Tribuna 
Livre foi cancelada pela ausência da pessoa inscrita. O Sr. 
Presidente registra a presença do Dr. José Pinto Quezado – 
Presidente da OAB – Subseção de Araguaína e o convida para 
ocupar a Tribuna de Honra. AUDIÊNCIA PÚBLICA: ADA – Associação 
das Pessoas com Deficiência de Araguaína.  
TEMA: Acessibilidade um Sonho de Liberdade. Composição da Mesa 
Diretora: Dr. Pablo Mendonça Chaer – Defensor Público e 
Coordenador do Núcleo Aplicado às Minorias e Ações Coletivas da 
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Defensoria Pública do Estado do Tocantins em Araguaína – 
NUAMAC/DPE – TO; Sr. Frederico Prado – Secretário Municipal de 
Planejamento; Dr. Marques Elex Silva Carvalho – Presidente da 
Associação das Pessoas com Deficiência de Araguaína – ADA; Sr. 
Waldinilson Fernandes de Lima – Diretor da Escola Especial Raios 
de Luz – APAE e a Sra. Vane Mary Dias Carneiro Brito – Presidente 
do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de 
Araguaína – CMPO. O Sr. Presidente vereador Gideon Soares 
informa que passará a Presidência dos trabalhos desta Audiência 
Pública ao Dr. Pablo Mendonça, uma vez que, o mesmo está à frente 
dessa demanda. O Dr. Pablo Chaer assume a presidência da Mesa 
Diretora e agradece pela deferência, ressaltando que é uma honra 
poder presidir essa sessão e faz uma explanação através do 
Datashow, faz a sua apresentação assim como faz a sua fala 
detalhadamente para que as pessoas presentes que são cegas ou 
possuem baixa visão possam acompanhar a apresentação, o Dr. 
Pablo ressalta que irá mostrar propostas legislativas para colaborar 
com essa causa das pessoas com deficiência e entregará uma cópia 
a cada vereador. O Dr. Pablo ressalta que uma das proposições que 
irá apresentar é a instituição/criação do Certificado de Crédito Azul, 
onde irá incentivar a adequação de edificações com regularidade 
urbanística as medidas de acessibilidade, para isso precisarão 
mudar o Código de Postura em alguns pontos, bem como uma 
mudança no Código de Edificações para que os empresários tenham 
uma Licença Especial de Acessibilidade, para que no prazo de cinco 
anos os mesmos possam adequar seus estabelecimentos e esse 
prazo será aplicado também ao Executivo Municipal  e ressalta que 
o Município pode dar um incentivo aos empresários e comerciantes 
para que consigam adequar seus estabelecimentos. Em aparte o 
vereador Luciano Santana, informa que tem um projeto de lei 
tramitando nas comissões da Câmara que busca garantir a 
acessibilidade, com adequações e que quando o mesmo for para 
discussão irá informar ao Dr. Pablo, registra a presença do Sr. Jair 
Luiz Montes – Ex-Prefeito de Muricilândia.  Com a palavra o Dr. 
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Marques Elex, que agradece a todos pela realização dessa sessão, 
ressalta que para se saber o que uma pessoa com deficiência 
enfrenta, basta andar pelo nosso município de olhos vendados e diz 
que a apresentação das imagens mostra como a nossa cidade 
precisa evoluir para dar acessibilidades a todos os cidadãos que 
possuem deficiência e espera que este seja um caminho para 
conseguirem evoluir com relação a acessibilidade na nossa cidade. 
Com a palavra a Sra. Vane Mary cumprimenta a todos os presentes 
e destaca que hoje estão presentes para validar e apoiar a fala do 
Dr. Pablo, pois cada um precisa se conscientizar para apoiarem essa 
causa da Pessoa com Deficiência, e que cada um fazer a sua parte 
e contribuir nessa luta. Com a palavra o Sr. Waldinilson ressalta que 
sabem que a nossa cidade não será transformada da noite para o 
dia, mas que hoje seja o ponta pé inicial, pois é preciso dar o primeiro 
passo para garantir que o direito da pessoa com deficiência seja 
respeitado. Com a palavra o vereador Robert Delmondes 
cumprimenta a todos na pessoa do Dr. Pablo, e ressalta que cada 
um num determinado momento da vida teve ou tem contato ou 
convivência com uma pessoa com deficiência e que ele tem uma 
prima que é cadeirante e sabe o quanto foi de fundamental 
importância ela ter conseguido uma cadeira de rodas motorizada e 
que isso foi possível com o apoio da família. Diz que tem buscado 
que os direitos das pessoas com deficiência sejam respeitados, 
exemplo é a garantia de ter o direito de tirar a CNH (carteira nacional 
de habilitação) e que está buscando apoio para que consigam a 
implantação de uma Junta Médica na nossa cidade na sede do 
DETRAN e para que todo o processo pudesse ser adaptado pelo 
DETRAN para as pessoas com deficiência. O Dr. Pablo ressalta que 
já notificou o DETRAN quanto a essa questão, mas devido a 
Pandemia esse processo paralisou, mas que irá verificar sobre essa 
situação. Com a palavra a jovem Najla que é cadeirante, faz uma fala 
sobre o seu dia a dia e das dificuldades que enfrenta no nosso 
município pela falta de acessibilidade e pede aos vereadores que 
atentem para essa causa. Com a palavra o vereador Jorge Carneiro 
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(Sargento Jorge) parabeniza a jovem Najla pela sua fala e diz que o 
Dr. Marques Elex falou bem que toda pessoa para entender a 
dificuldade que uma pessoa com deficiência enfrenta é só fechar os 
olhos e sair andando pela nossa cidade e manifesta a sua admiração 
para as pessoas que apoiam e ajudam essa causa. Com a palavra o 
Sr. José Cleude – Membro do Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência de Araguaína – CMPD e professor da rede 
pública cumprimenta a todos os presentes e diz que como deficiente 
e professor da rede pública municipal da Escola Zeca Barros, essa 
escola precisa passar por uma adaptação para atender os alunos 
que possuem deficiência pois os órgãos municipais não estão 
adaptados para essa questão e tantos no setor público quanto no 
privado precisam passar por adequações estruturais para que as 
pessoas com deficiência possam sair do isolamento social pela falta 
de acessibilidade. Com a palavra a Sra. Eliane que é deficiente visual 
com baixa visão, cumprimenta a todos os presentes e faz a sua 
descrição física para que as pessoas que são deficientes visual 
possam saber como ela é. Ressalta que é preciso ter cuidado com 
as falas no que tange a questão de dizer que cada pessoa pode um 
dia se tornar deficiente, ou seja, isso é uma forma discriminatória, é 
preciso que respeitem as pessoas não pela sua deficiência e sim por 
ser um cidadão que tem o mesmo direito de transitar, de andar pela 
cidade e poder adentrar a qualquer lugar que queira, ou seja, não 
são os deficientes que precisam se adequar ao que é oferecido, são  
as estruturas os locais públicos e privados, que precisam estar 
adequados aos cidadãos com deficiência, pois a cada dia estão mais 
presentes no contexto social e espera que reuniões como essa 
possam ser o ponto de partida para conseguirem evoluir. Com a 
palavra o Sr. Fábio Silva – Vice-Presidente da ADA, cumprimenta 
todos os presentes e ressalta que como cadeirante, todos os dias 
enfrenta dificuldades pela falta de acessibilidade na nossa cidade e 
parabeniza a Câmara Municipal pela realização e que precisam de 
mais momentos como esse e de ações concretas. Com a palavra o 
vereador Alcivan que cumprimenta a todos na pessoa do Dr. Pablo 
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que está presidindo essa sessão, diz que gostaria de solicitar para 
que o Professor Alessandro que é servidor da DREA, é surdo e que 
está acompanhando essa sessão através do trabalho que os 
interpretes de libras estão fazendo, um dos interpretes é o Sr. Diego 
servidor da Câmara Municipal, solicita para que o professor 
Alessandro possa fazer uso da palavra. Com a palavra o vereador 
Geraldo Silva destaca que é uma causa que precisa ser vista por 
todos, pois a nossa cidade precisa passar por várias mudanças para 
que possam dar um pouco de dignidade as pessoas com deficiência 
para que consigam ter a sua independência de transitar, de trabalhar, 
estudar, ou seja, muito ainda precisa ser feito e como Presidente da 
Comissão dos Direitos Humanos  coloca-se a disposição para ajudar 
no que for preciso e faz um relato das proposituras que já apresentou 
nesta Casa de Leis e os projetos que encontram-se tramitando nas 
comissões que solicitam que os direitos das pessoas com deficiência  
sejam respeitados e garantidos. Com a palavra o vereador Wilson 
Carvalho ressalta o Decreto 6949/2009 e informa ao Dr. Pablo que a 
questão do Crédito Azul já está garantido nesse Decreto e que 
realizar uma sessão que busca garantir o respeito dos direitos das 
pessoas com deficiência é algo vergonho, pois há Leis que garantem 
essa questão o que precisa é que essas Leis sejam cumpridas. Com 
a palavra o vereador Marcos Duarte ressalta que 7% da nossa 
população brasileira possui algum tipo de deficiência e que isso 
preciso ser visto por todos, destaca que não irão conseguir essa 
mudança de imediato, mas tudo precisa ter um ponto de partida, 
sabem que não é um trabalho fácil, mas que é o futuro de todos, pois 
os idosos também passam por dificuldades pela falta de 
acessibilidade e parabeniza a ADA ao Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência ao Dr. Pablo que estão à frente 
dessa causa, pois todos os cidadãos tem o direito de serem 
respeitados e isso já está amparado por Lei o que precisa é o 
cumprimento das Leis e o Executivo Municipal precisa dar esse 
exemplo. Com a palavra a vereadora Maria José (Zezé Cardoso) 
parabeniza a todos que trabalham em prol das pessoas com 
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deficiência e ressalta que essa é uma causa que precisa ser 
abraçada por todos. Com a palavra a Sra. Suzanna Sanches 
agradece a todos pela realização dessa sessão. Com a palavra o 
jovem Matheus Mendes que é estudante da UFT e morador da Casa 
do Estudante e ressalta que são várias as dificuldades que enfrenta 
pela falta de adaptação tanto onde mora quanto no nosso município 
e por isso pede o apoio de todos os vereadores. Com a palavra o 
Professor Alessandro que faz uso da palavra traduzida pelo 
interprete Diego, cumprimenta a todos os presentes e ressalta que a 
sua preocupação como professor da rede pública é para que as 
escolas e universidades possam ser adaptadas para os professores 
e alunos com deficiência, ressalta a importância da implantação de 
uma Junta Médica no DETRAN e parabeniza e agradece a todos os 
órgãos, Entidades e Associações que estão sempre lutando pelos 
direitos das pessoas com deficiência. Com a palavra o vereador 
Enoque Neto que cumprimenta a todos os presentes e faz a sua 
apresentação para que todos possam identifica-lo, ressalta que 
todos os vereadores como representantes do povo precisam apoiar 
essa causa e informa que na sessão de amanhã entrará uma 
propositura de sua autoria solicitando que possa ser garantido um 
interprete de libras durante as aulas de autoescola e coloca-se a 
disposição para ajudar. O Dr. Pablo faz novamente uma 
apresentação através do Datashow mostrando o depoimento de uma 
pessoa cadeirante. Com a palavra o vereador Gideon Soares que 
parabeniza a todos que estão a frente dessa causa e destaca que 
essa Audiência Pública foi de fundamental importância e que irão 
construir uma rampa de acesso para que as pessoas possam 
conseguir ter acesso onde fica a Mesa Diretora. Com a palavra o 
Secretário Frederico cumprimenta a todos os e parabeniza esta Casa 
de Leis pela realização dessa Audiência Pública, diz que em 2006 
acompanhou a revisão do Plano Diretor e desde então tem estudado 
sobre essa questão da acessibilidade e diz que como representante 
da pasta de infraestrutura sabe que o caminho é longo para que os 
prédios públicos consigam ser todos adaptados e assim como o 
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gabinete do Sr. Prefeito, pois o proprietário do imóvel irá construir um 
elevador e esperam que após os apontamentos que foram feitos 
possam conseguir acelerar os trabalhos.  Com a palavra a Sra. Ana 
Paula que faz uma descrição sua para que as pessoas com 
deficiência visual e cumprimenta a todos os presentes, diz que está 
representando a Secretaria Municipal de Educação e que a 
Prefeitura através da Educação tem feito campanhas significativas e 
cita a inclusão da disciplina de Libras a partir do 5º ano e que o olhar 
da Educação para a questão da acessibilidade é efetivo. Com a 
palavra a Sra. Luzilda que possui baixa visão, faz a sua 
autodescrição, e diz que gostaria de chamar a atenção para as 
calçadas, sabe que muito já foi feito, mas muita coisa ficou a desejar, 
pois há locais que foi usado o “intertravado” e que este é um produto 
que não traz nenhuma acessibilidade pois é muito difícil andar de 
cadeira de rodas e também andar com bengala. O Sr. Secretário 
Frederico diz que deixou anotado com relação ao piso e pede a ADA 
que oficialize todos os apontamentos que foram levantados. O Dr. 
Pablo sugere que possa ser criado um número de telefone fixado 
onde as pessoas com deficiência possam relatar os casos de 
denúncias ou de alguma situação que envolva o não cumprimento 
da Lei. O Secretário Frederico diz que existe esse número no 
Departamento de Postura só não sabe informar agora, mas não é o 
mesmo da ASTT. Com a palavra o Sr. Marques Elex diz que algumas 
coisas precisam ter atitudes mais enérgicas e agradece pela 
realização dessa reunião. Com a palavra a Sra. Samara 
representando a Secretaria Municipal de Saúde, ressalta sobre o 
grande avanço que o município hoje oferece a nossa população, que 
é o Centro de Reabilitação que atende a todas as pessoas com 
deficiências e que estão precisando muito de pessoas com 
deficiência visual dentro da unidade. Com a palavra o Dr. Pablo diz 
que será realizado uma reunião na quinta-feira para debatem sobre 
a construção do calçadão e que irá abordar essa situação do piso. O 
Dr. Pablo entregou a cada vereador uma cópia do Projeto que trata 
sobre as questões que ressaltou sobre as mudanças nos Códigos 
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que tratam dessa demanda e que tem uma reunião marcada com o 
Sr. Prefeito e irá abordar essa questão. Agradece a todos que 

colaboraram para a realização dessa Audiência Pública. Nada mais 
havendo a tratar o Sr. Presidente em exercício 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.  
  


