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Ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos vinte dias do mês de Fevereiro de dois mil e dezoito, 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 declara aberta 
esta sessão e convida o vereador Aldair (Gipão) para fazer a leitura da Bíblia. O 
vereador faz a leitura em Lucas – Capitulo 12, Versículo 30 e 31. O secretario faz a 
leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
unanimidade. Ordem Do Dia: O vereador Israel Gomes ressalta que hoje é um dia 
muito especial, pois será o lançamento do livro da escritora Mônica Danyella que é 
sua cunhada e solicita do Sr. Presidente que convide para a Tribuna de Honra a 
família da mesma: o Sr. Zequinha, a Dona Benedita que são seus sogros, a Sra. 
Thallytha sua esposa, a Sra. Shirley, o Sr. Abenailton, o Sr. Eric, Raiza, Daniela, 
Gabriel, Alice,o Sr. Ricardo, Álvaro e Jessica. O Sr. Presidente em exercício convida 
para a Tribuna de Honra as pessoas ressaltadas pelo vereador Israel Gomes. O 
vereador Divino Bethânia Júnior registra a presença dos membros do Clube de 
Aventureiros de Araguaína da Igreja Adventista.  TRIBUNA LIVRE – Art. 196 do 
Regimento Interno desta Casa de Leis – Inscrito (a) Sra. Monica Danyella de Sousa 
Bezerra. Assunto: Lançamento e divulgação do livro “Por Trás do Espelho”. Com a 
palavra a Sra. Mônica agradece primeiramente a Deus que lhe abençoou ricamente 
com inteligência, saúde e disposição para realizar todos os seus objetivos e com 
isso pode chegar até aqui. Cumprimenta a todos os vereadores e em especial o 
vereador Israel Gomes que é seu amigo, cunhado e que gentilmente abriu as porta 
dessa Casa de Leis para a divulgação do seu livro. Agradece a sua família pelo 
apoio e especial aos seus pais que a criaram e educaram com a rigidez e doçura 
necessária para que pudesse se tornar uma mulher forte e determinada e ensinaram 
também a ser honesta e sincera e com isso sempre buscar seus objetivos  e 
agradece também aos seus irmãos que sempre a ajudaram. Ressalta que é 
professora por vocação e contadora por paixão e que são duas profissões que 
desempenha com muito amor e dedicação. Diz que não poderia deixar de fazer o 
seu reconhecimento ao seu esposo que está com ela a 25 anos aguentando o seu 
gênio difícil e aos seus filhos pelo apoio incondicional que sempre lhe deram. 
Destaca que gostaria de agradecer a todos os seus colaboradores e a sua Tia 
Shirley que é sua sócia e amiga de todos os momentos.  Ressalta que toa a sua 
trajetória de vida serviu para o desenvolvimento desse livro  Por Trás do Espelho e 
que é um livro voltado para o público feminino e que é uma parceria de várias 
autoras, organizado pela Editora Saphi e destaca quer nesse livro você descobrirá 
como se sentir liberta e viver sua vida para você sendo merecedora de todos os 
seus sonhos. A Sra. Mônica Danyella finaliza agradecendo por essa oportunidade e 
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deixando a todos os seus sinceros reconhecimentos.  O Sr. Presidente agradece a 
presença da Sra. Mônica, cumprimenta a mesma pelo seu livro e abra a palavra aos 
vereadores. Com a palavra o vereador Terciliano Gomes registra as presenças da 
Sra. Helena Propércio e Sr. José Maria, parabeniza a Sra. Mônica Danyella pelo 
lançamento do seu livro e que pode ver pelo seu discurso que os pilares da sua vida 
são seus familiares e que esse livro mostra que a nossa cidade tem um grande 
potencial enorme de cultura. Com palavra o vereador e professor Delan 
cumprimenta e parabeniza a Sra. Mônica por estar presente lançando seu livro e que 
isso ficará marcado na história da nossa cidade. O vereador Divino Bethânia Júnior 
cumprimenta a Sra. Mônica e toda a sua família presente e ressalta que é algo muito 
importante o lançamento desse livro e a parabeniza desejando muito sucesso. Com 
a palavra o vereador Israel Gomes cumprimenta e parabeniza a Sra. Mônica que é 
sua cunhada e que é um admirador da sua luta e da sua batalha em busca de mais 
conhecimento, pois a mesma nunca se acomodou diante das dificuldades. Em 
aparte o vereador Edimar Leandro parabeniza a Sra. Mônica pelo seu livro. Em 
aparte o vereador Alcivan cumprimenta o Sr. Eric filho da Sra. Aliete funcionária 
desta Casa de Leis e cumprimenta os pais da Sra. Mônica e parabeniza a Sra. 
Mônica pelo lançamento do seu livro e que a mesma possa divulgar onde está 
sendo vendido o livro e o seu valor. A Sra. Mônica diz que o livro está sendo vendido 
na livraria Decolores e quem quiser poderá adquirir o livro hoje e que irá adquirir 
autografado e o mesmo está no valor de 45,00 reais. Em aparte o vereador Aldair 
(Gipão) parabeniza a Sra. Mônica por ser uma grande Contadora pelos trabalhos 
que já executou e a cumprimenta pelo lançamento do seu livro. Em aparte o 
vereador Gideon Soares parabeniza a Sra. Mônica e que é conhecedor do seu 
grande trabalho. Em aparte o vereador Geraldo Silva cumprimenta e parabeniza a 
Sra. Mônica pelo lançamento do seu livro e que fica muito feliz em ver que é uma 
pessoa da nossa cidade se destacando. Em aparte a vereadora Maria José (Zezé 
Cardoso) parabeniza a Sra. Mônica e ressalta que é muito gratificante ver o 
empoderamento da mulher sendo mostrado através do lançamento do livro da Sra. 
Mônica. Em aparte o vereador Wagner Enoque parabeniza a Sra. Mônica e diz que é 
muito importante ver a valorização de uma mulher sendo feita pelo seu trabalho e 
não como é visto hoje em dia nas mídias a desvalorização da mulher de forma 
vulgar. O vereador Israel Gomes agradece os apartes que foram feitos pelos 
vereadores e cumprimenta mais uma vez a Sra. Mônica por ser essa pessoa 
batalhadora, responsável e que busca sempre o que quer. Com a palavra a Sra. 
Mônica agradece a todos os vereadores pelas palavras e diz que o vereador Wagner 
Enoque ressaltou algo muito importante destaca que todas as mulheres devem 
buscar e a realização dos seus sonhos, sempre com a presença de Deus e com 
ética e responsabilidade. O vereador Israel Gomes e a vereadora Maria José (Zezé 
Cardoso) fazem a entrega de um buquê de flores a Sra. Mônica em nome de todos 
vereadores. O Sr. Presidente suspende a sessão. Reaberto os trabalhos.  Projeto de 
Lei Nº 057/017 – Institui o Agosto Branco – mês de conscientização e Combate à 
Pedofilia nas escolas municipais de Araguaína. Autora: Maria José Cardoso. (Zezé 
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Cardoso). Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de 
Lei Nº065/017 – Dispõe sobre o envio de informações à Câmara de Vereadores 
sobre as proposituras e requerimentos remetidos ao Poder Executivo Municipal, e dá 
outras providências. Autor: Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva). Em 2ª 
discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nº 073/017 – 
Declara de Utilidade Pública o Sindicato dos Taxistas de Araguaína (SINTAR) e dá 
outras providências. Autor: Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan). Em 2ª 
discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Decreto 
Legislativo Nº001/018 – Concede Título de Cidadão araguainense ao Padre Genival 
Lima da Silva e dá outras providências. Autor: Terciliano Gomes Araújo. Em 2ª 
discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Decreto 
Legislativo Nº002/018 – Concede Título de Cidadão ao Sr. Bruno Boaventura Mota. 
Autor: Divino Júnior do Nascimento (Divino Bethânia Jr.). Em 2ª discussão. O 
vereador Divino Bethânia Júnior autor do referido projeto faz leitura do histórico da 
pessoa que está sendo homenageada pelo título.  Em 2ª votação. Aprovado por 
Unanimidade.   Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza: Nº187/018, 
Nº209/018, Nº210/018, Nº166/018, Nº207/018 e Nº2018/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes 
Araújo: Nº083/018, Nº084/018, Nº085/018, Nº086/018 e Nº087/018.  Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Silvano Faria 
da Silva (Silvano do Picolé): Nº197/018, Nº198/018 e Nº199/018.  Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José 
Cardoso Santos (Zezé Cardoso): Nº057/018 e Nº058/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima 
Silva: Nº079/018, Nº080/018 e Nº081/018. Em discussão. Em votação. Aprovados 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho 
(Ferreirinha): Nº159/018 e Nº160/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da 
Terezona) Nº 173/018, Nº200/018 e Nº201/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira Costa 
(Gilmar da Auto Escola): Nº228/018 e Nº229/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: 
Nº180/018, Nº181/018, Nº182/018, Nº183/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da silva 
(Geraldo Silva): Nº213/018, Nº214/018, Nº215/018, Nº221/018 e Nº222/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº095/018, Nº096/018 e 
Nº097/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento 
do vereador Delaite Rocha da Silva (Professor Delan) Nº168/018. Em discussão. O 
autor da propositura destaca que já solicitou por inúmeras vezes um redutor de 
velocidade na Rua dos Administradores e até o momento nada foi feito. O vereador 
Terciliano Gomes manifesta seu voto favorável e diz que irá fazer um estudo com 
relação aos recursos destinados ao trânsito. Em votação. Aprovado por 
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Unanimidade. Requerimento do vereador Divino Bethânia júnior (Divino Bethânia Jr.) 
Nº164/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos 
do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº143/018, Nº144/018, 
Nº145/18 e Nº146/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  
Indicações do vereador Leonardo Lima Silva: Nº007/018, Nº008/018, Nº009/018 e 
Nº011/018. As indicações serão encaminhadas a quem de direito. Moção de Pesar 
Nº009/018 de autoria do vereador Wagner Enoque de Souza – Pelo falecimento do 
Sr. Ildo Inácio Alves. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Tribuna: O vereador Terciliano Gomes destaca o Artigo 320 do Código Nacional de 
Trânsito e diz que irá fazer um estudo relacionado a essa questão. Nada mais 
havendo a tratar o Sr. Presidente em exercício 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.   
 


