
 
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 

Ata da 6ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos onze dias do mês de Dezembro de dois mil e dezessete, às quatorze 
horas sob a presidência do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo, 
compareceram os seguintes vereadores: Aldair da Costa Sousa, Carlos da Silva 
Leite, 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 quinze. Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta esta 
sessão e convida o vereador Aldair (Gipão) para fazer a leitura da Bíblia. O vereador 
faz a leitura em  Marcos – Capítulo 12, Versículos 30 e 31. O secretario faz a leitura 
da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 
Correspondências: Oficio Circular Nº004\SEDEMA\2017 – Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – Assunto:  Fórum da Agenda 21 
Local – Solicita indicação de 01 ( um) representante e 01 (um) suplente 
(nome,telefone e e-mail) dessa Casa Legislativa para composição da referida 
agenda.   Oficio Nº072\2017 – Gabinete do vereador Alcivan Rodrigues – Assunto: 
Justificativa de ausência nesta sessão. Ordem Do Dia: Convidados: Pastor Manoel 
Messias Alencar Rangel – Bispo Guaracy Batista Silveira.  Conforme Requerimento 
Nº1945/017 de autoria do Ilustre Vereador Wagner Enoque de Souza. Assunto: 
Homenagem aos 500 anos da Reforma Protestante. O Sr. Presidente convida 
também para compor a Mesa Diretora o Pastor Clodoaldo Pereira de Sousa. Em 
seguida passa a palavra ao vereador Wagner Enoque autor do requerimento. O 
vereador Wagner Enoque agradece a todos os convidados e destaca que é muito 
importante que todos saibam que essa Reforma Protestante revolucionou o mundo e 
agradece a presença de todos, pois em todos os momentos é muito importante que 
saibamos dar graças a Deus. Em aparte o vereador Carlos Silva parabeniza o 
vereador Wagner Enoque pela iniciativa desse debate e destaca a importância de se 
propagar a palavra de Deus. Em aparte o vereador Geraldo Silva cumprimenta o 
vereador Wagner Enoque e o parabeniza pela realização dessa discussão. Em 
aparte o vereador Aldair (Gipão) ressalta que esse assunto sobre os 500 anos da 
Reforma Protestante é muito importante e que é preciso que todos se conscientizem 
da importância desse assunto. Em aparte o vereador Leonardo Lima parabeniza o 
vereador Wagner Enoque pelo seu trabalho e pelo requerimento apresentado. O 
vereador Gideon Soares parabeniza o vereador Wagner Enoque e diz que o mesmo 
tem dado um grande exemplo pra todos. Em aparte o vereador José Ferreira 
(Ferreirinha) cumprimenta e parabeniza o vereador Wagner Enoque pelo seu 
trabalho. Em aparte o vereador Israel Gomes ressalta que não poderia deixar de 
parabenizar o vereador Wagner Enoque pelo trabalho que vem realizando e que é 
um trabalho que realiza muito antes de ser vereador e cumprimenta a todos os 
homenageados. O vereador Wagner Enoque agradece a todos que o apartearam e 
ressalta que se estão tendo êxito é pela graça e bênçãos de Deus que está 
proporcionando tudo isso. A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) cumprimenta e 
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parabeniza o vereador Wagner Enoque pela realização dessa sessão.   O vereador 
Terciliano Gomes parabeniza o vereador Wagner Enoque pela iniciativa desse 
debate e destaca que considera muito os irmãos evangélicos, pois possuem muito 
mais em comum que é a defesa e luta em prol da família. Com a palavra o Pastor 
Manoel Messias Alencar Rangel parabeniza todos os vereadores e ressalta que 
ficou muito feliz em ver o posicionamento do vereador Terciliano Gomes sobre a 
defesa da família. Faz referencia à reforma política, que foi onde se deu a reforma 
protestante, trouxe uma Bíblia de mais de 600 anos, traduzida por Jhon kliffe que 
não terminou a tradução e diz que depois um discípulo assumiu essa 
responsabilidade e foi morto, para mostrar que a sociedade não podia ler a Bíblia. 
Destaca que Martin Lutero, por não acreditar que existia purgatório fez uma 
revolução por não concordar com essa posição, hoje tem se o privilegio de ter a 
palavra de Deus de forma acessível porque alguém pagou um preço muito alto por 
isso.  Dá os parabéns a Reforma Protestante que permitiu tudo isso, e dá graças a 
Deus por Lutero e tantos outros, e ao vereador Wagner Enoque e ao Presidente 
desta Casa que permitiu essa reflexão sobre a Reforma Protestante e a Bíblia.  Com 
a palavra o Pastor Clodoaldo Pereira parabeniza o vereador Wagner Enoque e 
destaca a importância da realização desse debate e o agradece pelo convite. O Sr. 
Presidente informa que o Pastor Manoel Messias terá que se ausentar da sessão 
por um compromisso já agendado. O vereador Wagner Enoque agradece a 
presença do Pastor Manoel Messias Alencar e faz a entrega de uma lembrança ao 
mesmo. Com a palavra o Pastor Guaracy Batista Silveira que cumprimenta a todos 
os presentes e agradece o vereador Wagner Enoque pelo convite. Faz um relato de 
como surgiu a Igreja Cristã e como a Reforma Protestante foi um fator determinante 
e destaca que sessões como essa são de fundamental importância para que todos 
se conscientizem que é preciso caminhar ao lado de Deus. O vereador Wagner 
Enoque faz a entrega de uma lembrança ao Pastor Guaracy Batista. O Sr. 
Presidente agradece a presença de todos os convidados que usaram a palavra e em 
seguida passa a palavra ao Diretor de Comunicação da Casa o Sr. Luis Boenergio, 
que conduzirá a entrega dos Títulos de Cidadão dos homenageados dos vereadores 
Carlos Silva e Wagner Enoque.  Sr. Luiz Boenergio cumprimenta a todos os 
presentes e convida para se posicionarem a frente o Sr. Sérgio Alves Garcia e 
Clodoaldo Pereira de Sousa homenageados do vereador Carlos Silva e faz a leitura 
de um breve currículo dos referidos homenageados. Em seguida os vereadores 
Carlos Silva e Wagner Enoque fazem a entrega dos referidos Títulos de Cidadãos. 
Com a palavra o Sr. Sérgio que agradece por essa homenagem e ressalta que ficou 
muito feliz por recebê-la. Com a palavra o Sr. Clodoaldo agradece ao vereador 
Carlos Silva por essa homenagem e destaca a importância desse Título. O vereador 
Carlos Silva ressalta que quando apresentou esses Títulos que foi uma indicação 
feita pelo vereador Wagner Enoque fez por saber que são pessoas idôneas e que 
trabalham pregando a palavra de Deus. Em seguida o Sr. Luiz Boenergio convida 
para se posicionarem a frente o Sr. Ildésio Luís Alves e o Sr. Quirino Barbara da 
Silva Filho homenageados do vereador Wagner Enoque, e faz a leitura de um breve 
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currículo dos homenageados. Em seguida o vereador Wagner Enoque faz a entrega 
dos Títulos aos seus homenageados. Com a palavra o Pastor Ildésio Luís que 
cumprimenta a todos os vereadores e destaca que é um momento muito significativo 
e que deve ao Senhor Deus e faz um agradecimento especial ao vereador Wagner 
Enoque por essa homenagem. Com a palavra o Pastor Quirino Barbara que ressalta 
se sentir honrado por receber esse Título e que todos sejam abençoados por Deus. 
Com a palavra o vereador Wagner Enoque que agradece a presença dos 
convidados e ressalta que quem se sente honrado é ele por poder fazer essa 
homenagem aos mesmos. O vereador Terciliano Gomes parabeniza o vereador 
Wagner Enoque pelos nomes escolhidos e o vereador Carlos Silva por ter tido a 
sensibilidade de entregar Títulos ás pessoas indicadas pelo vereador Wagner 
Enoque. O Sr. Presidente agradece a presença de todos e suspende a sessão. 
Reaberto os trabalhos.  Em tempo: Oficio Nº106 /017 – Gabinete do vereador Divino 
Bethânia Júnior – Assunto: Justificativa de ausência nesta sessão. Oficio 
Nº037/2017 – Delaite Rocha da Silva (Professor Delan) – Ver. Rel. da Comissão 
Permanente Finança e Orçamento – Assunto: Solicitação de Prorrogação de Prazo 
para Comissões de Finanças e Orçamento, Justiça e Redação referente aos 
Projetos PPA 2018\2012, LDO 2018 e LOA 2018. O vereador Aldair da Costa 
(Gipão) solicita para que possa inserir na pauta de hoje os Projetos de Decretos 
Legislativos de sua autoria Nº026/017 e Nº027/017 para que os mesmos possam ser 
votados ainda neste ano. O Sr. Presidente coloca em votação a referida solicitação 
feita pelo vereador Aldair (Gipão). Sendo aprovado por unanimidade. Projeto de 
Decreto Legislativo Nº026/017 do vereador Aldair da Costa (Gipão) – Concede Título 
de Cidadã a Sra. Gardene Mota das Chagas e dá outras providências. Em 1ª 
discussão. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Decreto 
Legislativo Nº027/017 do vereador Aldair da Costa (Gipão) – Concede Título de 
Cidadã a Sra. Maria Aparecida Rodrigues Santos Lopes e dá outras providências. 
Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei 
Complementar Nº011/017 do Executivo Municipal – Acrescenta Artigo 22 – A, á Lei 
Complementar nº008 de 10/10/2013, que Dispõe sobre o Imposto Predial e 
Territorial Urbano – IPTU. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão) – 
Nº2101/017. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): 
Nº2103/017,  Nº2104/017,  Nº2155/017 e Nº2154/017. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da 
Silva (Geraldo Silva): Nº2121/017,  Nº2122/017,  Nº2123/017,  Nº2114/017 e 
Nº2115/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  
Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: Nº2151/017, Nº2152/017,  
Nº2171/017,  Nº2172/017 e Nº2173/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade.  Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira Costa (Gilmar da Auto 
Escola): Nº2084/017 e Nº2083/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): 
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Nº2144/017, Nº2145/017 e Nº2146/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade.  Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): 
Nº1569/017, Nº1982/017 e Nº1983/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Leonardo Lima Silva – Nº2089/017. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Marcus Marcelo de Barros Araújo: Nº2163/017 e Nº2164/017. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Wagner Enoque 
de Souza: Nº2074/017,  Nº2075/017,  Nº2076/017, Nº2092/017 e  Nº2093/017. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de Aplauso do 
vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº194/017 – Ao Sr. Elenil 
da Penha, Deputado Estadual, pelos dois Projetos de Lei, aprovados na Assembleia 
Legislativa do Tocantins, que são: Proibição de Inauguração de Obras Inacabadas e 
Dispensa de Autenticação de Documentos em Cartórios pelo Governo do Estado. 
Em discussão. Em votação. Aprovado 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.   
 


