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         Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Araguaína, Estado do Tocantins. Aos 

cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, 

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, Geraldo 

Francisco da Silva, Jarbas Abudd Sobrinho, Jorge 

Ferreira Carneiro, Luciano Félix Santana Sousa, 

Marcos Antônio Duarte da Silva, Matheus Mariano de 

Sousa, Paula Rodrigues Zerbini, Robert Delmondes 

Barbosa, Terciliano Gomes Araújo, Thiago Costa 

Cunha, Wilson Lucimar Alves Carvalho e Ygor Sousa 

Cortez. Todos em número de dezesseis. Havendo 

número legal o Sr. Presidente declara aberta esta 

sessão e convida o vereador Luciano Santana para 

fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura 

Tessalonicenses – capítulo – 03. O secretário 

vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) 

faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. 

Em votação. Aprovado por unanimidade. Ordem do 

Dia: Projetos para 2ª Votação: Projeto de Lei 
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Nº138/021 – Estabelece as diretrizes para o 

Programa Wi-Fi Zone Grátis a ser implantado nas 

praças, nos parques públicos e nos pontos turísticos 

do Município de Araguaína e dá outras providências. 

Autor: Luciano Félix Santana Sousa. Em 2ª 

discussão. Em 2ª votação. Aprovado por 

Unanimidade. Projeto de Lei Nº148/021 – Estabelece 

diretrizes para implantação do programa Material 

Solidário no Município de Araguaína. Autor: Geraldo 

Francisco da Silva. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. 

Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nº151/021 

– Dispõe sobre a divulgação da lista de espera para 

vagas nas creches e escolas da rede municipal de 

ensino de Araguaína. Autor: Geraldo Francisco da 

Silva. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por 

Unanimidade. O Sr. Presidente informa que o 

vereador Jarbas Abudd (Jarbinha Abudd) lhe pediu 

para fazer uso da palavra, pois na próxima semana a 

vereadora licenciada Maria José Cardoso (Zezé 

Cardoso) retornará para esta Casa de Leis. Com a 

palavra o vereador Jarbas Abudd (Jarbinha Abudd) 

faz uso da palavra na Tribuna de Honra em 



 
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 

 

agradecimento pelo apoio de todos os vereadores e 

servidores desta Casa de Leis quando assumiu o 

cargo de vereador e agradece a sua família, 

familiares e amigos que sempre acreditaram na sua 

pessoa e que não dirá adeus e sim um até breve, pois 

o futuro depende de Deus. O Sr. Presidente deseja 

ao vereador Jarbas Abudd (Jarbinha Abudd) muito 

sucesso nesta nova caminhada. Dando continuidade 

à ordem do dia. Em atendimento ao Requerimento 

Nº412/022 de autoria dos Ilustres vereadores: Alcivan 

José Rodrigues (Soldado Alcivan); Geraldo Francisco 

da Silva (Geraldo Silva) e Terciliano Gomes Araújo. 

ASSUNTO: Debater sobre a Campanha da 

Fraternidade 2022, cujo tema é “Fraternidade e 

Educação” e o lema “Fala com sabedoria, ensina com 

amor” (Pr. 31,26). Presenças e Composição da Mesa 

Diretora: DOM GEOVANI PEREIRA DE MELO – Bispo da 

Diocese de Tocantinópolis; ELIZÂNGELA SILVA – 

Secretária Municipal de Educação; EDSON NEVES 

ALVES – Padre Vigário Forâneo; EDIVALDO PEREIRA 

DA SILVA – Vigário Geral da Diocese de 

Tocantinópolis; JOSÉ CARLOS JORRAJURIA – Vigário 
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Paroquial da Paróquia São Vicente de Paulo. O Sr. 

Presidente passa a palavra ao vereador Geraldo 

Silva, que cumprimenta a todos os presentes e 

ressalta que não dúvidas de que o atual cenário 

precisa mudar, a cada dia ficam mais surpresos com 

os dados que traduzem parte dos impactos da 

pandemia na educação e um modo de iniciar um novo 

tempo na educação é assumirmos as propostas do 

Papa Francisco que nos convoca para unir forças em 

visita de um Pacto Educativo Global. O vereador   

Geraldo Silva ressalta ainda que todos precisam 

cooperar, envolvendo-se diretamente tanto nos 

debates, como em iniciativas criativas que ajudem os 

governantes a priorizar a educação integral em nosso 

país, pois para educar uma criança “é preciso uma 

aldeia inteira” assim afirma o Pacto Educativo Global 

e ressalta que não podemos esquecer que educar é 

servir e o verdadeiro serviço da educação é a 

educação para o serviço. O vereador Enoque Neto 

Rocha de Souza chega a sessão e registra a sua 

presença, passando a sessão ter o quórum de 

dezessete vereadores. Com a palavra o vereador 
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Alcivan Rodrigues cumprimenta a todos os presentes 

e em especial aos convidados que compõem a Mesa 

Diretora. Agradece ao vereador Terciliano Gomes 

que apresentou primeiramente o requerimento para a 

realização desta sessão e que teve a humildade de 

retirar e reapresentá-lo e dividir a autoria com o 

vereador Geraldo Silva e com ele vereador Alcivan 

Rodrigues, diz que irá aguardar para ouvir as 

explanações que serão feitas, pois acredita que hoje 

tem muito mais para ouvir do que para falar. Com a 

palavra o vereador Terciliano Gomes cumprimenta a 

todos os presentes e a população que acompanha a 

sessão através da rede social (internet) e ressalta que 

é uma honra receber a todos os convidados que 

fazem esse momento ser muito importante e salutar. 

Diz que no seu ponto de vista a educação começa 

dentro do seio familiar e isso foi esquecido por muitos 

e está questão está sendo passada para as escolas, 

ou seja, a educação deve começar dentro das 

famílias, uma vez que, a Família é o pilar da nossa 

sociedade, com princípios cristãos e sabe que os 

irmãos em cristo independente da religião priorizam 
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também esses princípios e ressalta que essa Casa de 

Leis sempre caminha nessa busca. Com a palavra o 

Bispo Dom Geovani que cumprimenta a todos os 

presentes e pede permissão para que a Sra. Leidivan 

Dias Lucena, faça a Oração da Campanha da 

Fraternidade. A Sra. Leidivan faz a Oração e em 

seguida o Bispo Dom Geovani agradece a mesma 

pela oração e agradece e cumprimenta a todos os 

presentes, religiosos e religiosas, servidores da 

educação, vereadores e servidores desta Casa de 

Leis. Agradece em especial aos vereadores Geraldo 

Silva, Alcivan Rodrigues e Terciliano Gomes que 

apresentaram essa propositura para a realização 

desta sessão e a todos os parlamentares que 

aprovaram a mesma. Ressalta que a Campanha da 

Fraternidade deste ano que aborda a temática da 

educação, do ensinar com amor, ressalta que a 

educação apareceu na Campanha da Fraternidade 

pela primeira vez no ano de 1982 e nesse mesmo ano 

surgiu iniciativas que deu origem à Pastoral da 

Educação e em 1998 quando esse mesmo tema foi 

retornado para a Campanha da Fraternidade a 
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Pastoral da Educação foi formalizada e estruturada. 

O Bispo Dom Geovani destaca que o objetivo da 

Campanha da Fraternidade de 2022 é de promover 

diálogos a partir da realidade educativa brasileira, à 

luz da fé cristã, propondo caminhos em favor do 

humanismo integral e solidário e já faz uma 

solicitação ao Sr. Presidente para que possam ouvir 

o Padre José que falará mais um pouco sobre o tema 

da Campanha. Com a palavra o Padre José que 

destaca diz que se sente muito feliz por estar nesta 

Casa de Leis para participar deste momento para 

explanarem sobre a Campanha da Fraternidade 2022 

e faz a leitura de uma passagem Bíblica em Mateus – 

capítulo – 22, sendo uma passagem muito preciosa, 

onde mostra a importância do ensinar, do pregar e do 

curar. Destaca que uma sociedade se constrói a partir 

de relações e por isso é tão importante salientar as 

relações que se constrói na educação e ressaltar a 

importância das aulas e o quanto essa Pandemia 

prejudicou a educação e por isso o tema da 

Campanha da Fraternidade deste ano vem para que 

todos possam a cada dia valorizar cada vez mais a 
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educação e o ensinar e que tudo seja feito com amor. 

Com a palavra a Sra. Secretaria Municipal da 

Educação a Sra. Elizângela que cumprimenta a todos 

os presentes e faz um relato da sua vida e o quanto a 

educação foi a base e foi primordial para ser o que é 

hoje e por isso nunca se cansa de dizer e de enaltecer 

o quanto a educação é de fundamental importância 

na vida de todo cidadão e que hoje está exercendo o 

cargo de Secretária Municipal de Educação, mas o 

que lhe honra é de dizer que é professora.  Com a 

palavra o Padre Vigário Edson Neves Alves que 

cumprimenta a todos os presentes e ressalta que 

momentos como esse são muito importantes para 

que todos possam repensar nos valores e repensar 

na vida e valorizar ainda mais os princípios cristãos. 

Com a palavra o Vigário Geral Edivaldo Pereira da 

Silva que agradece por poder estar participando desta 

sessão e cumprimenta a todos os presentes e 

ressalta sobre a importância desse tema da 

Campanha da Fraternidade de 2022, onde todos 

precisam atentar e trabalharem juntos para que a 

educação seja acessível a todos. Com a palavra o 
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Padre Edson Neves Alves que cumprimenta todos os 

presentes e ressalta sobre a importância de estarem 

presentes hoje para debaterem sobre um tema tão 

fundamental que é a educação e que esse ano estão 

comemorando 70 anos da chegada dos Orionitas nas 

Terras Tocantinenses e que a bandeira da Educação 

precisa ser levantada sempre. O vereador Jorge 

Carneiro assume a Presidência da Mesa Diretora e 

convida a sua prima a Sra. Leidivan para fazer uso da 

palavra. A Sra. Leidivan diz que está muito 

emocionada pelo convite ter sido feito pelo seu primo 

o vereador Jorge Carneiro, ressalta que lhe honra 

muito dizer que o processo da educação realizou e 

modificou a sua vida e que hoje estando na Pastoral 

da Educação e Cultura, é algo que lhe completa e que 

faz se sentir cada vez mais cristã, pois a Pastoral da 

Educação e Cultura trabalha para que as crianças e 

os jovens possam ter o direito a educação e que esse 

direito seja garantido, pois o maior capital de um 

município está nas escolas e agradece a todos desta 

Casa de Leis independe do credo por estarem 

realizando esse momento  e coloca-se a disposição 



 
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 

 

para ajudar no que for preciso. O Sr. Presidente 

vereador Gideon Soares reassume a Presidência da 

Mesa Diretora. A palavra é aberta aos vereadores. 

Com a palavra o vereador Jorge Carneiro (Sargento 

Jorge) diz que um cidadão que segue os três pilares 

que é a Família, a Escola e a Religião dificilmente terá 

ou dará problemas para a sociedade, ou seja, será 

um cidadão de bem. Com a palavra o vereador 

Luciano Santana parabeniza a todos que fizeram uso 

da palavra e ressalta o quanto é importante valorizar 

a educação familiar e a educação de sala de aula. 

Com a palavra a vereadora Paula Zerbini (Professora 

Paula) cumprimenta a todos e diz que essa sessão é 

de extrema importância, ressalta que a educação vive 

um momento onde a escola está só e a sociedade 

está meio perdida nesse processo educacional e que 

não se pode colocar toda a responsabilidade 

educacional e social nas escolas. Com a palavra o 

vereador Geraldo Silva agradece a todos os 

convidados que se fizeram presentes e ao público 

que acompanha essa sessão. Com a palavra o 

vereador Alcivan Rodrigues que agradece 
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imensamente pela presença de todos e ressalta o 

quanto está feliz por poderem realizar essa sessão. 

Com a palavra o vereador Terciliano Gomes destaca 

que um momento como esse não foi um mérito da 

bancada católica, pois se não tivessem a aprovação 

de todos os parlamentares não teria sido realizado, 

com isso se sente realizado com tudo que foi exposto 

hoje. Com a palavra a Sra. Secretaria Elizangela 

agradece a todos e faz a leitura de uma mensagem. 

Com a palavra o Bispo Dom Geovani que faz um 

agradecimento especial a esta Casa de Leis pela 

realização desse debate e que a Campanha da 

Fraternidade não se resume apenas nesse período 

da Quaresma, mas se estende por todo o ano até a 

próxima Campanha e faz o encerramento da sua fala 

convidando a todos para fazerem a oração do Pai 

Nosso. O Sr. Presidente diz que essa Casa de Leis, é 

que se sente feliz e honrada por receber convidados 

que enaltecem e engradecem a mesma e a realização 

de momentos como esse deixam a todos 

agradecidos. Nada mais havendo a tratar o Sr. 

Presidente agradece a presença de todos e declara 
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encerrada esta Sessão. Para constar lavrou-se esta 

ata que depois de lida e aprovada será devidamente 

assinada.  

 

 


