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Ata da Sessão Solene da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins – Entrega de Títulos de Cidadão Araguainense.  Aos dezenove 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, 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 
treze. 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 Sr. 
Pastor Jerônimo e que faz uma prece abençoando a todos nesta noite. Dando 
continuidade o Mestre de Cerimônia registra as presenças do Major Tirelo e do 
Sargento Arceno e em seguida convida o vereador Leonardo Lima Silva para se 
posicionar á frente para receber seu homenageado: o Sr. Antônio de Araújo Santana 
(Tio Toim). É feito a leitura de um breve currículo do referido. O vereador Leonardo 
Lima faz a entrega do Título de Cidadão ao seu homenageado. Com a palavra o 
vereador Leonardo Lima que destaca estar muito feliz em poder entregar e fazer 
essa homenagem ao Tio Toim que tanto lhe ajudou e que contribui para crescimento 
da nossa cidade. Com a palavra o Sr. Antônio de Araújo (Tio Toim) que agradece 
muito por estar recebendo essa homenagem. O vereador Alcivan Rodrigues Vice-
Presidente assume a Presidência da Mesa Diretora. Em seguida o Mestre de 
Cerimônia convida o vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo para se posicionar á 
frente com seus homenageados: o Sr. Alberto Sousa Brito e o Sr. Jerônimo Alves da 
Costa. É feito a leitura de um breve currículo dos referidos homenageados. O 
vereador Marcus Marcelo faz a entrega dos Títulos aos seus homenageados. Com a 
palavra o vereador Marcus Marcelo que cumprimenta a todos os presentes e 
destaca que muito lhe honra em poder fazer essa homenagem, mesmo que seja 
uma simples homenagem, mas que a faz com muito orgulho a cidadãos que 
acreditaram e ainda continuam acreditando em Araguaína e espera que os seus 
homenageados possam se sentir o quanto ele esta honrado de poder entregar esses 
Títulos de Cidadãos da nossa cidade. Com a palavra o Sr. Alberto Brito que 
agradece a toda sua família, amigos e funcionários por sempre lhe apoiarem e 
destaca que não é uma simples homenagem é uma homenagem muito grande e de 
suma importância e que está muito feliz por recebê-la. Com a palavra o Sr. Jerônimo 
que ressalta que quando chegou a Araguaína foi amor á primeira vista e que ama 
essa cidade de coração e fala que todos precisam ama-la e trabalhar por ela. O 
vereador Marcus Marcelo reassume a Presidência da Mesa Diretora. O Mestre de 
Cerimônia convida a vereadora Maria Jose Cardoso Santos (Zezé Cardoso) para se 
posicionar á frente com seus homenageados: o Sr. Raimundo Pereira Costa e o Sr. 
Pedro Matos Coelho. É feito a leitura de um breve currículo dos referidos 
homenageados. A vereadora Zezé Cardoso faz a entrega dos Títulos aos seus 
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homenageados. Com a palavra a vereadora Zezé Cardoso que agradece aos seus 
homenageados que vieram receber esse Título e que são pessoas merecedoras 
dessa homenagem. Com a palavra o Sr. Raimundo Pereira que agradece a 
vereadora Zezé Cardoso que o escolheu para receber essa homenagem. Com a 
palavra o Sr. Pedro Matos que cumprimenta a todos os presentes e ressalta que 
sabe como é ser vereador, pois já foi vereador na sua cidade no Estado do 
Maranhão e que oferece esse Título a sua esposa e agradece a presença da usa 
família e dos seus amigos. O Mestre de Cerimônia registra a presença do Sr. 
Luzmar – Presidente da APAE e em seguida convida o vereador Silvano Faria da 
Silva para se posicionar á frente com seus homenageados: o Sr. Mario Bento de 
Oliveira e o Sr. Rosendo Batista Lima. É feito a leitura de um breve currículo dos 
referidos homenageados. O vereador Silvano Faria faz a entrega dos Títulos aos 
seus homenageados. Com a palavra o vereador Silvano Faria que cumprimenta a 
todos os presentes e destaca que se sente muito honrado em fazer essa 
homenagem, pois são pessoas que admira e respeita muito. Com a palavra o Sr. 
Rosendo que agradece muito por receber esse Título e agradece a sua esposa e a 
sua família por sempre estarem ao seu lado. Com a palavra o Sr. Mario Bento que 
agradece ao vereador Silvano por receber essa homenagem. Em seguida o Mestre 
de Cerimônia convida o vereador Terciliano Gomes Araújo para se posicionar á 
frente com seus homenageados: a Sra. Hélida Dantas e o Sr. Francisco Valtércio 
Pereira. É feito a leitura de um breve currículo dos referidos homenageados. O 
vereador Terciliano Gomes faz a entrega do Título aos seus homenageados. Com a 
palavra o vereador Terciliano Gomes que cumprimenta a todos os presentes e 
ressalta que quando apresentam os Títulos são para pessoas que contribuíram e 
continuam contribuindo para o crescimento da nossa cidade e que não poderia 
deixar de homenagear uma mulher. Com a palavra o Sr. Francisco Valtércio que 
agradece muito por estar recebendo essa honraria e que se sente extremamente 
feliz e honrado com essa homenagem e agradece a sua família por sempre estarem 
ao seu lado. Com a palavra a Sra. Hélida Dantas que agradece por estar recebendo 
esse Título e que esta muito feliz e honrada de ser a única mulher representando 
todas as mulheres da nossa cidade e agradece a toda sua família. 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.              
 


