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Ata da 6ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 

Tocantins. Aos 22 dias do mês de Agosto de dois mil e dezessete, às quatorze horas 
sob a presidência do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo, compareceram os 
seguintes vereadores: Alcivan José Rodrigues, Aldair da Costa Sousa, Carlos Silva 
Leite, Divino Júnior do Nascimento, Delaite Rocha da Silva, Edimar Leandro da 
Conceição, Geraldo Francisco da Silva, Gideon da Silva Soares, Gilmar Oliveira 
Costa, Israel Gomes da Silva, José Ferreira Barros Filho, Leonardo Lima Silva, Maria 
José Cardoso Santos, Silvano Faria da Silva, Terciliano Gomes Araújo e Wagner 
Enoque de Souza. Todos em número de dezessete. Havendo número legal o Sr. 
Presidente declara aberta esta sessão e convida o vereador Divino Bethânia Júnior 
para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em Salmos 119, Versículo 66 . 
O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por unanimidade. O S. Presidente registra a presença dos membros do 
GAL. O vereador Wagner Enoque pede a suspensão da sessão para uma reunião 
na sala da Presidência com todos os vereadores. A sessão é suspensa. Reaberto os 
trabalhos. Ordem Do Dia: Tribuna Livre: Inscrito: Sr. Raimundo Rodrigues da Silva – 
Presidente da Associação de Moradores do Setor Presidente Lula – Assunto: 
Iluminação pública no setor Presidente Lula. Com a palavra o Sr. Raimundo que 
cumprimenta a todos os presentes e que veio trazer algumas reivindicações do seu 
bairro com relação às ruas e a falta de iluminação pública esta por sua vez ocasiona 
muitos transtornos como assaltos. Destaca também que o setor não dispõe de 
agente de saúde e cita o caso de uma senhora que passou mal e teve que ser 
levada para o local de atendimento num carrinho de mão.  Em aparte o vereador 
Wagner Enoque ressalta que o referido setor está passando por várias dificuldades 
e isto está fazendo com que os moradores deixem o setor Presidente Lula para irem 
morar em outra localidade, diz que 80% dos postes não possuem lâmpadas e que 
muitos moradores estão pagando taxa de iluminação pública sem ter o beneficio. Em 
aparte o vereador Divino Bethânia Júnior ressalta que essa Casa de Leis ajuda a 
resolver muitos problemas, não possuem o poder de realizar as obras, mas 
interferem e ajudam na solução dos problemas. Destaca que a população precisa se 
conscientizar que a CIP – Contribuição de iluminação pública é algo que se paga, 
mas o beneficio não se restringe apenas no setor que reside e sim para toda a 
cidade. O vereador Carlos Silva diz que é um absurdo essa situação, pois a 
população paga pela iluminação pública e precisa ficar se humilhando para pedir o 
serviço e coloca seu gabinete a disposição do Sr. Raimundo. O vereador Edimar 
Leandro solicita dos lideres do Sr. Prefeito Aldair da Costa e Gideon Soares que 
possam pedir ao Sr. França que é o responsável pelo departamento de iluminação 
pública que possa vir a esta Casa de Leis para esclarecer sobre essa situação. O 
vereador Terciliano Gomes ressalta que essa contribuição de iluminação pública não 
se trata de uma taxa foi criada na administração da ex-prefeita Valderez, e diz que 
infelizmente as pessoas que não querem o bem da nossa cidade entraram na justiça 
e suspenderam o processo da modernização da iluminação pública, ou seja, 
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suspenderam o andamento do projeto que trata dessa questão e sugere que possa 
ser elaborado um documento com a assinatura de todos os vereadores e que seja 
encaminhado ao Executivo Municipal relatando essa situação do Setor Presidente 
Lula. Deixa os seus cumprimentos as Sras. Shirley e Maria de Sousa Reis que estão 
acompanhando a sessão através das redes sociais. O Sr. Presidente diz que a 
solicitação feita pelo vereador Terciliano Gomes de elaborar um documento, sugere 
ao vereador Wagner Enoque que o mesmo possa fazer a propositura e todos os 
vereadores assinarem e que a referida matéria  poderá entrar ainda hoje na ordem 
do dia. O vereador Alcivan manifesta seu apoio ao Sr. Raimundo e a comunidade do 
setor Presidente Lula. O Sr. Presidente diz que a propositura que será aprovada na 
sessão de hoje é fruto da vinda da comunidade do Setor Presidente Lula e que os 
representantes do referido setor poderão pegar uma cópia do documento com o 
vereador Wagner Enoque e  agradece a presença do Sr. Raimundo . Em seguida o 
Sr. Presidente informa que darão continuidade a ordem do dia da sessão anterior. O 
vereador Aldair pede alteração da pauta para a apreciação do Projeto de Lei 
referente ao CREA. O vereador Divino Bethânia Júnior informa que protocolou uma 
emenda ao projeto CREA e que o mesmo deverá retornar para as comissões. O Sr. 
Presidente diz que como foi dito pelo vereador Divino Bethânia Júnior o Projeto de 
Lei Nº028/017 do Executivo Municipal referente ao CREA retorna para as 
Comissões juntamente com a Emenda Aditiva Nº002/017 do vereador Divino 
Bethânia Júnior. O vereador Divino Bethânia Júnior pede ao vereador Delan que 
possa analisar a emenda o mais rápido possível para exarar o parecer para que o 
referido projeto possa retornar na pauta da próxima sessão e solicita também aos 
vereadores que quiserem apresentar emendas a essa matéria que façam essa 
semana para não atrasar mais a votação da mesma. O vereador Delan diz que 
assim que receber a cópia da emenda irá analisa-la e emitirá o parecer obedecendo 
aos preceitos regimentais. O Sr. Presidente informa que esclarecido a questão do 
projeto referente ao CREA, darão continuidade a ordem do dia da sessão anterior.                             
Projeto de Lei Complementar Nº007/017 do Executivo Municipal – Dispõe sobre a 
revisão do Plano Diretor do Município de Araguaína e dá outras providências. 
Continua a leitura do mesmo.  Lido na totalidade o referido projeto o Sr. Presidente  
coloca em 1ª discussão o Projeto de Lei Nº007/017. O vereador Delan pede que seja 
feito a leitura do parecer das Comissões. È feito a leitura do referido parecer. 
Continua em 1ª discussão o Projeto de Lei Nº007/017. Com a palavra o vereador 
Delan que destaca que as Audiências foram realizadas, mesmo sabendo que a 
presença da população foi algo discutido, mas que o projeto atendeu as exigências e 
normas legais e regimentais e diante disso o parecer é favorável assim como o seu 
voto também é favorável. O vereador Gideon Soares cumprimenta o vereador Delan 
pelo seu posicionamento e também manifesta seu voto favorável. O vereador Aldair 
(Gipão) ressalta que as Comissões estão realizando um trabalho exemplar e que 
gostaria de unir-se acompanhando o relatório o parecer da Comissão, antecipando 
seu voto favorável ao projeto. O vereador Geraldo Silva diz que não se pode 
retroceder com relação a nossa cidade e que acompanhou as discussões dessa 
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matéria e que infelizmente a nossa população não participou ativamente das 
discussões, e que não foi por falta de divulgação e convites. Ressalta que mesmo 
diante de tudo isso a Prefeitura conseguiu elaborar esse novo Plano Diretor que foi 
muito bem elaborado pela equipe técnica e manifesta seu voto favorável.  O 
vereador Israel Gomes parabeniza o trabalho das comissões e manifesta seu voto 
favorável no referido projeto. O vereador Terciliano Gomes destaca que há 
loteamentos na nossa cidade que foram aprovados de forma errada e que isso 
ocorreu no passado e cita como exemplo algumas localidades do Setor Ana Maria 
que há faz essa ressalva para que fique registrado a sua preocupação e por isso é 
tão importante a votação de um Plano Diretor. O Vice Presidente vereador José 
Ferreira assume a presidência da Mesa Diretora. O vereador Divino Bethânia Júnior 
diz que é preciso que todos atentem para a importância desse Projeto, diz que os 
próximos gestores não poderão modificar esse Plano Diretor sem que se faça as 
Audiências públicas e que pode ser visto nesse Plano Diretor a preocupação do 
Prefeito Ronaldo Dimas com a preservação das Nascentes e que isso é algo 
importantíssimo, pois é visto por todos como há cada ano o calor está aumentando 
na nossa cidade. Ressalta que no seu ponto de vista a demora na elaboração desse 
Plano foi devido a não ter um Plano Diretor elaborado na administração passada do 
gestor passado. Em aparte o vereador Delan diz que se compromete a tirar do Poder 
Público a responsabilidade com relação à participação popular, pois essa 
participação é cultural e deixa registrado que ser informado é muito diferente de se 
ter informação. O vereador Divino Bethânia Júnior destaca o Artigo 59 do projeto que 
fala sobre as Zonas Especiais de Interesses Sociais e que as ações que constam no 
mesmo precisam ser contempladas e deixa o seu voto favorável ao Plano Diretor. 
Com a palavra o vereador Marcus Marcelo que cumprimenta a Sra. Maria de Fátima 
que está acompanhando a sessão pelas redes sociais e parabenizou o vereador 
Delan pela sua fala.  Diz que saiu da presidência para falar sobre esse projeto que 
trata do Plano Diretor e destaca o trabalho árduo da equipe técnica para elaborarem 
esse Plano e cumprimenta o Secretario Frederico que este a frente dessa equipe. 
Destaca que a participação popular é algo difícil de conseguir quando é algo 
proposto por um órgão político e que isso precisa ser mudado, pois a população e a 
sociedade organizada precisam se conscientizar de que esses debates são de 
fundamental importância para o desenvolvimento da nossa cidade. Hoje já é visto 
que a nossa cidade melhorou muito em todos os aspectos e sabe que ainda há 
muito a melhorar e que esse Plano Diretor dará as diretrizes necessárias para que 
Araguaína continue a caminhar e crescer no caminho certo. Em aparte o vereador 
Israel deixa registrado a sua admiração pelo trabalho do Sr. Prefeito Ronaldo Dimas 
e pelo trabalho do vereador Marcus Marcelo frente a este Legislativo. O vereador 
Marcus Marcelo agradece ao vereador Israel Gomes pelos cumprimentos a sua 
pessoa. Em aparte o vereador Gideon Soares ressalta que é preciso da união de 
todos para que a nossa cidade possa crescer cada vez mais e que isso precisa ser 
visto por todos os Deputados e Senadores do nosso Estado.  Em aparte o vereador 
Alcivan Rodrigues diz que gostaria de parabenizar o Jurídico da Casa pelo trabalho 
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que realizou no parecer desse projeto e parabeniza o vereador Delan e diz que o 
mesmo tem feito um excelente trabalho nas Comissões e manifesta seu voto 
favorável ao projeto. O vereador Marcus Marcelo destaca que o vereador Delan tem 
feito um trabalho diferenciado quanto à emissão dos pareceres e que faz questão de 
registrar os seus cumprimentos ao mesmo, diz que não está na discussão, mas que 
a Sra. Maria de Fátima comentou nas redes sociais onde está sendo transmitido 
essa sessão ao vivo no Facebook do vereador Terciliano, essa senhora manifestou 
estar insatisfeita com o atendimento na UPA, pois levou sua filha e que demorou 
horas esperando para serem atendidas , o vereador Marcus Marcelo diz que já falou 
ao próprio Secretario Municipal da Saúde quanto a essa questão de separar o 
atendimento pediátrico da UPA. Em seguida o vereador Marcus Marcelo reassume a 
presidência da Mesa Diretora. Com a palavra a vereadora Maria José que 
parabeniza o vereador Divino pela sua fala e cumprimenta o vereador Delan pelo 
trabalho nas comissões e que lhe orgulha muito em fazer parte da comissão 
juntamente com ele. Com a palavra o vereador José Ferreira (Ferreirinha) destaca 
que no seu ponto de vista essa matéria não se trata de uma revisão e sim de um 
novo Plano Diretor, pois foi muito bem elaborado e planejado. Diz que é uma 
realidade hoje que não se vê a população falando mal da administração do Sr. 
Prefeito Ronaldo e do vereador Marcus Marcelo e que tanto a nossa cidade quanto 
esta Casa de Leis servem de modelo para outras cidades não só do nosso Estado 
mas também do nosso país e que voto favorável ao referido projeto. O vereador 
Edimar Leandro manifesta seu voto favorável ao Projeto e diz que tem muita alegria 
em fazer parte das comissões. O vereador Carlos Silva manifesta seu voto favorável. 
O vereador Edimar Leandro diz que infelizmente diante de uma matéria tão 
importante como essa, não se a participação da população acompanhando essa 
votação e gostaria de parabenizar as pessoas que se fazem presentes nesta 
sessão. Em 1ª votação o Projeto de Lei Complementar Nº007/017. Aprovado por 
Unanimidade. Projeto de Lei Nº024/017 do vereador Alcivan Rodrigues – Declara de 
Utilidade Pública o Instituto Social Alvorada – ISA. É feita a leitura na íntegra do 
referido projeto. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. 
Projeto de Decreto Legislativo Nº017/017 do vereador Terciliano Gomes – Concede 
Título de Cidadã a Sra. Hélida Dantas e dá outras providências. Em 2ª discussão. 
Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo 
Nº018/017 da vereadora Maria José – Concede Título de Cidadão ao Sr. Raimundo 
Pereira Costa e dá outras providências. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado 
por Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo Nº019/017 da vereadora Maria 
José – Concede Titulo de Cidadão ao Sr. Pedro Matos Coelho e dá outras 
providências. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto 
de Lei Nº014/017 do vereador Alcivan Rodrigues – Declara de Utilidade Pública a 
Associação dos Corredores de Rua de Araguaína. Em 3ª discussão. Em 3ª votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan Rodrigues: 
Nº1206/017, Nº1317/017 e Nº1208/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino Bethânia Júnior: Nº1099/017 e 
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Nº1103/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento Nº1222/017 do vereador Edimar Leandro. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo Silva: Nº1223/017 
e Nº1224/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Gideon Soares: Nº1212/017 e Nº1213/017. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº1201/017 do 
vereador Gilmar Oliveira. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Israel Gomes: Nº1191/017, Nº1192/017, Nº1193/017 e 
Nº1194/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento Nº1126/017 do vereador José Ferreira (Ferreirinha). Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo 
Lima: Nº1186/017 e Nº1187/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento Nº1185/017 da vereadora Maria José. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano 
Gomes: Nº1175/017, Nº1176/017, Nº1177/017, Nº1178/017 e Nº1179/017. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moções de Aplauso do 
vereador Alcivan Rodrigues: Nº105/017 – Ao Sr. Márcio Alessandro M. Parente, 
Presidente da ACIARA, pela realização do “Araguaína Tem”. Nº107/017 – Ao Sr. 
Wolney Nóbrega de Andrade, Gerente do SEBRAE, pela realização do “Araguaína 
Tem”. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Indicações: 
Nº046/017 do vereador José Ferreira (Ferreirinha). Nº048/017 do vereador Geraldo 
Silva. Nº047/017 do vereador Gilmar Oliveira. As indicações serão encaminhadas a 
quem de direito. O vereador Israel Gomes solicita a prorrogação da sessão por mais 
uma hora. Em votação a prorrogação da sessão. Aprovado por Unanimidade. O Sr. 
Presidente em exercício vereador José Ferreira (Ferreirinha) informa que agora irão 
adentrar a pauta da sessão de hoje. Projeto de Lei Complementar Nº004/017 do 
Executivo Municipal – Altera a Redação do Art. 10, II da Lei Complementar nº009 de 
25 de Setembro de 2013 – Que Dispõe sobre a Procuradoria Geral do Município de 
Araguaína, Estado do Tocantins. È feita a leitura na íntegra do referido projeto. Em 
1ª discussão. O vereador Edimar Leandro solicita que seja feito a leitura do Parecer 
da Comissão. É feito a leitura do referido parecer. Em 1ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Projeto de Lei Nº028/017 do Executivo Municipal – Dispõe sobre 
desafetação de área pública e doação para o CREA – TO ( Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia). O Sr. Presidente informa que o referido projeto retorna 
para as Comissões com a emenda apresentada.  O vereador Alcivan solicita que 
sejam inseridas na pauta de hoje moções de aplauso de sua autoria. Em votação a 
solicitação do vereador Alcivan. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Wagner Enoque: Nº1200/017 e Nº1219/017. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes: 
Nº1180/017, Nº1181/017, Nº1203/017, Nº1204/017 e Nº1205/017. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº1220/017 da vereadora 
Maria José (Zezé Cardoso). Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Leonardo Lima: Nº1188/017 e Nº1189/017. Em 
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discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº1183/017 do 
vereador José Ferreira (Ferreirinha). Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes: Nº1195/017, Nº1196/017, 
Nº1197/017 e Nº1198/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento Nº1202/017 do vereador Gilmar Oliveira. Em discussão. O vereador 
Gilmar de Oliveira manifesta a sua indignação com relação a não terem respostas 
por parte de alguns Secretários Municipais que recebem os requerimentos dos 
vereadores e sequer enviam uma resposta, sem contar que não atendem os 
mesmos e que essa solicitação que apresenta para instalar um redutor de 
velocidade no setor Noroeste, já está repetindo a mesma e nunca foi atendido. O 
vereador Geraldo Silva parabeniza o autor pela propositura. O vereador Israel diz 
que também já solicitou quebra molas para o setor Noroeste e cumprimenta o 
vereador Gilmar pela apresentação da propositura. O vereador Wagner Enoque 
ressalta que é mais importante salvar uma vida ou não colocar quebra molas. O 
vereador Alcivan destaca que a ASSTT está fazendo serviços muito mais complexos 
e não colocam quebra molas ou as “tartarugas” que são mais simples e que podem 
salvar inúmeras vidas. O vereador Delan diz que já cobrou por diversas vezes essa 
questão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Gideon Soares: Nº1214/017, Nº1215/017 e Nº1216/017. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. O vereador Aldair (Gipão) pede permissão para poder 
se retirar da sessão. Em votação a solicitação feita pelo vereador Aldair. Aprovado 
por Unanimidade. O vereador Wagner Enoque pede para inserir na pauta desta 
sessão quatro requerimentos referentes ao Setor Presidente Lula. O Sr. Presidente 
coloca a referida solicitação em votação e ressalta que os requerimentos estão 
assinados por todos os vereadores. Sendo aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Geraldo Silva: Nº1225/017 e Nº1226/017. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº1221/017 do 
vereador Edimar Leandro. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimento Nº1190/017 do vereador Divino Bethânia Júnior. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan Rodrigues: 
Nº1209/017, Nº1210/017 e Nº1211/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos de autoria de todos os vereadores: Nº1244/017, 
Nº1245/017, Nº1246/017 e Nº1247/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Moções de Aplausos do vereador Alcivan Rodrigues a todos os 
Maçons pelo dia do Maçom comemorado no dia 20 de Agosto. Nº 114/017 – Ao 
Venerável Mestre Carlos Alberto Paes. Nº115/017 – Ao Venerável Mestre Euclides 
Divino de Oliveira. Nº116/017 – Ao Venerável Mestre Alessandro Malta Laudares. 
Nº117/07 – Ao Venerável Mestre Osvair Murilo da Cunha. Nº113/017 – Ao Venerável 
Mestre Tiago Alves Miranda. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Moções de Aplauso do vereador Alcivan Rodrigues, á todos os 
Militares pelo dia do Soldado comemorado no dia 25 de Agosto. Nº110/017 – Ao Te. 
Cel. QOPM João Márcio Costa Miranda. Nº112/017 – Ao 3º Sgt Giuliano Barbosa 
Rodrigues. Nº123/017 – Ao Cb. Uemerson Coelho. Nº124/017 – Ao 3º Sgt. Jefferson 
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Rodrigues Borges. Nº121/017 – Ao 3º Sgt. João Vitor Moreira Freitas. Nº119/017 – 
Ao Cb. Robson José Matos da Costa. Nº120/017 – Ao 3º Sgt. Adailton Pereira 
Arruda. Nº122/017 – Ao Sgt. Neuzimar Ferreira da Silva. Nº111/017 – Ao 
Comandante Geral da Policia Militar Cel. Glauber de Oliveira Santos. Nº109/017 – 
Asmir.  Cap. Raimundo Sulino dos Santos. Em discussão. Em votação. Aprovados 
por Unanimidade. O vereador Edimar Leandro pede que seja registrado em ata que 
está fazendo uma Moção de Aplauso verbal à Empresa Litucera pelas lixeiras que 
colocou na cidade. O vereador Carlos Silva pede autorização para poder se retirar 
da sessão devido a um compromisso na faculdade Católica. Em votação a 
solicitação do vereador Carlos Silva. Aprovado por Unanimidade. Tribuna: O 
vereador José Ferreira (Ferreirinha) fala com relação a sua indicação de Nº046 /017 
que apresentou na pauta de hoje e destaca que no seu ponto de vista já é hora do 
Governo focar no principal que é diminuir os gastos e investir onde realmente é 
necessário. Diz que essa Indicação é um apelo a Câmara dos Deputados Federais 
para que inicie em caráter de urgência a reforma da máquina pública em nosso país. 
O Sr. Presidente pede a prorrogação da sessão por mais trinta minutos. Em votação 
a prorrogação da sessão.  Aprovado por Unanimidade. O vereador Terciliano Gomes 
destaca com relação a 2ª Conferencia Nacional de Saúde das Mulheres onde 
usaram desse evento para falar e induzir outros temas como o da Ideologia de 
Gêneros. Diz que está faltando atitude para que possam avançar na defesa da 
Instituição Família e faz a leitura dos dez mandamentos  do Comunismo Decálogo 
De Lênin do ano de 1913 e diz que Lênin o apresentava como ações táticas para a 
tomada do Poder e ressalta que fica questionando se o nosso País é um país 
democrático e que é preciso que haja um choque de realidade para que as pessoas 
atentem para a preservação do bem maior que é a Família. Com a palavra o 
vereador Wagner Enoque diz que o vereador Terciliano Gomes falou bem e que por 
isso se sentiu tocado para falar sobre essa questão e ressalta que Deus criou a 
mulher e o homem para gerarem e que não se pode dar continuidade da espécie 
com dois homens e duas mulheres e que se depender dele irá lutar em prol da 
preservação das famílias. Considerações Finais:  O vereador Geraldo Silva pede 
que seja cantado os parabéns para a Sra. Christianne funcionária da Casa, pela 
passagem do seu aniversário no dia de ontem. Nada mais havendo a tratar o Sr. 
Presidente  declara encerrada esta sessão. Para constar lavrou-se esta ata que 
depois de lida e assinada será devidamente assinada.       


