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Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos doze dias do mês de Dezembro de dois mil e dezessete, às quatorze 
horas sob a presidência do vereador José Ferreira Barros Filho, compareceram os 
seguintes vereadores: Alcivan José Rodrigues, Aldair da Costa Sousa, Carlos da 
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, Leonardo Lima Silva, Maria José Cardoso Santos, 
Silvano Faria da Silva, Terciliano Gomes Araújo e Wagner Enoque de Souza. Todos 
em número de dezesseis. Havendo número legal o Sr. Presidente em exercício 
declara aberta esta sessão e convida o vereador Geraldo Silva para fazer a leitura 
da Bíblia. O vereador faz a leitura Salmo 95. O secretario faz a leitura da ata da 
sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 
Correspondências: Oficio Nº049/2017 – Gabinete do vereador Marcus Marcelo – 
Assunto: Justificativa de ausência nesta sessão.  Ordem Do Dia: O Sr. Presidente 
em exercício transforma a Sessão num Culto Ecumênico de acordo com o Artigo 105 
– Parágrafo 5º do Regimento Interno e conforme combinado com todos os 
vereadores esse ano será realizada uma Missa.   Em seguida passa a condução dos 
trabalhos ao vereador Geraldo Silva, que cumprimenta a todos os presentes e faz a 
leitura de uma abertura religiosa e convida a todos para se colocarem em pé para 
receberem o Reverendo Padre Genival Lima da Silva que fará a Celebração da 
Missa. Após o cântico de entrada o Reverendo Padre Genival cumprimenta a todos 
os presentes na fé em Cristo e ressalta que hoje estarão fazendo essa celebração 
com a interseção de Nossa Senhora de Guadalupe. Dando continuidade á 
celebração o vereador Terciliano Gomes procede com a 1ª leitura. Em seguida é 
feito a leitura pelo Reverendo Padre Genival, do Evangelho em Lucas – Capítulo 01, 
Versículo 39 – 47. E após a leitura o Reverendo Padre Genival faz uma partilha 
parabenizando a todos desta Casa de Leis pela iniciativa de celebrar todo ano uma 
Celebração independente da denominação religiosa. Ressalta que Deus, Jesus não 
tem divisão, sempre pregou a união dos povos. Fala sobre a história de Maria que foi 
escolhida para ser a mãe do nosso Salvador – Jesus, assim destaca que é preciso 
refletir no elemento fé que não tem um diferencial e sim todos que são crentes em 
Deus podem professar a sua fé e fala a todos os Parlamentares que trabalhem para 
que o nosso povo de Araguaína possa ser um povo feliz, sabendo que seus 
representantes são pessoas com fé em Deus. E encerra a partilha cantando uma 
canção que lhe alegra muito e que fala sobre a união de todos mesmo que sejamos 
de denominações religiosas diferentes, pois o importante e crer em Deus. O 
vereador Alcivan Rodrigues faz a leitura das preces. Após a Celebração da 
Eucaristia o Reverendo Padre Genival passa a palavra ao vereador Geraldo Silva 
que agradece a presença de todos que se fizeram presentes nesta celebração e 
pede a todos que continuem sempre em oração para que o próximo ano seja um 
ano abençoado para todos.  Os filhos do vereador Israel Gomes (Israel da Terezona) 
fazem uma homenagem ao mesmo pelo seu aniversário, cantando uma música. Em 
seguida o Reverendo Padre Genival agradece pela acolhida desta Casa de Leis e 
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deseja um abençoado e santo Natal para todos e procede com a benção final. O Sr. 
Presidente em exercício agradece a presença de todos e em especial ao Reverendo 
Padre Genival Lima da Silva e declara encerrada esta sessão. Para constar lavrou-
se esta ata que depois de lida e aprovada será devidamente assinada.     
 


