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Ata da Sessão Solene da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins – Entrega de Títulos de Cidadão Araguainense.  Aos dezoito dias do mês 
de Dezembro de dois mil e dezessete, às dezenove horas sob a presidência do 
vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo, compareceram os seguintes vereadores: 
Alcivan José Rodrigues, Aldair da Costa Sousa, Divino Júnior do Nascimento, 
Delaite Rocha da Silva, Edimar Leandro da Conceição, Geraldo Francisco da Silva, 
Gideon da Silva Soares, 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 quatorze. Composição da Mesa Diretora. Execução 
do Hino Nacional Brasileiro. O Mestre de Cerimônia o Sr. Luis Boenergio passa a 
palavra ao Sr. Presidente vereador Marcus Marcelo que declara aberta esta Sessão 
Solene de entrega de Títulos de Cidadão e retorna a palavra ao Mestre de 
Cerimônia que convida o Pastor Euzimar Nunes para fazer uso da palavra. O Pastor 
Euzimar Nunes faz a leitura de uma passagem da Bíblia em Deuteronômio e ressalta 
a importância de saber reconhecer que Deus é tudo na vida do ser humano e que 
todos os poderes não valem nada sem Deus, pois o único poder que vale é o poder 
que emana dos céus e que o Brasil só irá mudar se os brasileiros mudarem. Dando 
continuidade o Mestre de Cerimônia convida o vereador Alcivan José Rodrigues 
para se posicionar á frente para receber seus homenageados: o Sr. João Rodrigues 
Sobrinho e o Sr. Lazaro Botelho Martins. É feito a leitura de um breve currículo dos 
referidos. O vereador Alcivan Rodrigues faz a entrega dos Títulos de Cidadão aos 
seus homenageados. Com a palavra o vereador Alcivan Rodrigues que destaca 
estar muito feliz em poder entregar e fazer essa homenagem á pessoas que tanto 
contribuíram e contribuem para o desenvolvimento da nossa cidade. Com a palavra 
o Sr. Deputado Lazaro Botelho Martins que cumprimenta a todos os presentes na 
pessoa do Sr. Presidente vereador Marcus Marcelo e em especial ao vereador 
Alcivan Rodrigues que lhe ofertou essa homenagem. Destaca que fica muito 
honrado em receber esse Título de Cidadão, pois Araguaína é e sempre será a sua 
cidade, pois sempre que retorna se sente muito feliz. Com a palavra o Sr. João 
Rodrigues que agradece muito por essa homenagem. O Mestre de Cerimônia 
convida o vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão) para se posicionar a frente com 
seus homenageados: o Sr. Gilson Cutrim Ferreira e o Sr. Célio José Cordeiro 
Soares. É feito a leitura de um breve currículo dos referidos homenageados. O 
vereador Aldair (Gipão) faz a entrega dos Títulos aos seus homenageados. Com a 
palavra o vereador Aldair (Gipão) que cumprimenta a todos os presentes e ressalta 
que se pudessem escolheriam mais pessoas para receberem essa honraria, mas 
que os cidadãos que hoje escolheu para homenagear são pessoas que merecem 
por contribuir, investir e acreditar na nossa cidade. Com a palavra o Sr. Gilson 
Cutrim que agradece por ter recebido esse titulo e agradece a sua família que 
sempre esteve ao seu lado. Com a palavra o Sr. Célio José que cumprimenta a 
todos os presentes e ao vereador Aldair por essa homenagem e agradece a sua 
família que sempre lhe apoiou e que está extremamente feliz e que agora com esse 
Título a responsabilidade aumentou mais pela nossa cidade. O filho e o sobrinho do 
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Sr. Célio José fazem a apresentação de uma música em sua homenagem. Dando 
continuidade o Mestre de Cerimônia convida o vereador Gideon da Silva Soares 
para se posicionar á frente com seus homenageados: o Sr. Allan Johnne Fernandes 
Costa e o Sr. Claudivan de Abreu. É feito a leitura de um breve currículo dos 
referidos homenageados. O vereador Gideon Soares faz a entrega dos Títulos aos 
seus homenageados. Com a palavra o vereador Gideon Soares que agradece aos 
seus homenageados que vieram receber esse Título e que são pessoas 
merecedoras dessa homenagem. Com a palavra o Sr. Allan Johnne que agradece 
ao vereador Gideon por essa homenagem e agradece a sua família e a sua esposa 
por estar ao seu lado. Com a palavra o Sr. Claudivan de Abreu que diz que 
agradece do fundo do seu coração por essa homenagem. O Mestre de Cerimônia 
convida o vereador Divino Junior do Nascimento (Divino Bethânia Júnior) para se 
posicionar á frente com seus homenageados: o Sr. Antônio Lopes Botelho e o Sr. 
Francisco Onildo Moreira. É feito a leitura de um breve currículo dos referidos 
homenageados. O vereador Divino Bethânia Júnior faz a entrega dos Títulos aos 
seus homenageados. Com a palavra o vereador Divino Bethânia Júnior que 
cumprimenta a todos os presentes e destaca que quando apresentou essa 
homenagem foi para homenagear pessoas que apostaram na nossa cidade e 
continuam até hoje acreditando em Araguaína e que se sente honrado em fazer 
essa homenagem aos mesmos. Com a palavra o Sr. Antônio Lopes que 
cumprimenta a Mesa Diretora na pessoa do Sr. Presidente Marcus Marcelo e que 
agradece ao vereador Divino Bethânia Júnior por essa homenagem e que esse 
Título de Cidadão é de suma importância para ele e para a sua família. Com a 
palavra o Sr. Onildo que agradece por ter recebido esta homenagem e agradece a 
presença da sua família que sempre lhe apoiaram. Continuando com a Sessão o 
Mestre de Cerimônia convida o vereador Delaite Rocha da Silva (Professor Delan) 
para se posicionar á frente com seu homenageado: o Sr. Antônio Itajaci Pereira 
Lima. É feito a leitura de um breve currículo do referido homenageado. O vereador 
professor Delan faz a entrega do Título ao seu homenageado. Com a palavra o 
vereador professor Delan que agradece a presença do Sr. Antônio Itajaci e que o 
mesmo é merecedor dessa homenagem. Com a palavra o Sr. Antônio Itajaci que 
cumprimenta a todos os presentes e destaca que questionou o vereador Delan se 
seria merecedor dessa homenagem e o mesmo lhe disse que sim e por isso gostaria 
de agradecer ao vereador professor Delan por essa homenagem e a sua família por 
sempre estar ao seu lado lhe apoiando. Com a palavra o Mestre de Cerimônia que 
convida para se posicionar á frente o vereador Edimar Leandro da Conceição 
(Edimar Leandro) com seu homenageado: o Sr. Hilário Fernandes da Silva. É feito a 
leitura de um breve currículo do referido homenageado. O vereador Edimar Leandro 
faz a entrega do Título ao seu homenageado. Com a palavra o vereador Edimar 
Leandro que cumprimenta a todos os presentes e que se sente muito feliz em poder 
fazer essa homenagem ao Sr. Hilário que é seu amigo e funcionário desta Casa de 
Leis e que gostaria que todos os funcionários da Câmara se sentissem 
homenageados com esse Título que entrega ao Sr. Hilário. Com a palavra o Sr. 
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Hilário que cumprimenta a todos os presentes e agradece a Deus primeiramente por 
ter recebido esse Título, agradece a sua família que está presente e que é o seu 
porto seguro e agradece ao vereador Edimar Leandro por receber essa 
homenagem. O Mestre de Cerimônia convida o vereador Geraldo Francisco da Silva 
para se posicionar á frente com seus homenageados: o Sr. Euzimar Nunes de 
Souza e o Sr. Joaquim Mota da Cruz (Japão) este receberá a entrega do Titulo pelo 
vereador Geraldo Silva, contudo o autor do referido Título é o ex-vereador Manoel 
Messias Moreira de Brito (Mané Mudança). É feito a leitura de um breve currículo 
dos referidos homenageados. O vereador Geraldo Silva ressalta que é uma honra 
poder fazer essa homenagem á pessoas que são muito importantes para a nossa 
cidade. Em seguida o vereador Geraldo Silva faz a entrega dos Títulos aos seus 
homenageados. Com a palavra o Sr. Joaquim Mota ( Japão) que destaca estar muito 
feliz em receber esse Título e que se pudesse reverter essa homenagem reverteria 
para toda a nossa cidade de Araguaína. Com a palavra o Sr. Pastor Euzimar que 
destaca ser uma honra receber esse Título e que essa homenagem é da sua família 
e também de toda a Equipe da 1ª Igreja Batista e que hoje recebe esse Título pela 
graça de Deus. O Mestre de Cerimônia convida para se posicionar á frente o 
vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona) com seus homenageados: o Sr. 
Carlos Edevaldo Thomann e o Sr. Simão Pereira de Souza. É feito a leitura de um 
breve currículo dos referidos homenageados. Com a palavra o vereador Israel 
Gomes que ressalta a sua alegria em poder fazer essa homenagem a cidadãos 
honrados e que tanto contribuem para a nossa cidade. Em seguida o vereador Israel 
Gomes faz a entrega dos Títulos aos seus homenageados. Com a palavra o Sr. 
Carlos Edevaldo que ressalta estar muito feliz e grato por receber essa homenagem. 
Com a palavra o Sr. Simão Pereira que dedica esse Título a sua esposa e agradece 
ao vereador Israel Gomes por essa homenagem e que está muito feliz. Em seguida 
o Mestre Cerimônia passa a palavra ao Sr. Presidente vereador Marcus Marcelo que 
agradece a todos que se fizeram presentes e vieram prestigiar essa cerimônia e 
cumprimenta a todos os homenageados que receberam os Títulos de Cidadãos. Em 
seguida o Sr. Presidente declara encerrada esta Sessão Solene de Entrega de 
Títulos. Para constar lavrou-se esta ata que será assinada.             
 


