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Ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos vinte e um dias do mês de Maio de dois mil e dezoito, 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, Divino Junior do Nascimento, Delaite Rocha da Silva, Edimar Leandro da 
Conceição, Enoque Neto Rocha de Souza, 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,Terciliano Gomes Araujo e 
Wagner Enoque de Souza. Todos em número de dezesseis. Havendo número legal 
o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e convida o vereador  Geraldo Silva 
para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo – 50. O secretario 
faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação.  Aprovado por 
unanimidade. O Sr. Presidente informa que foi protocolado o pedido de licença do 
vereador Alcivan Jose Rodrigues, para assumir o cargo de Secretário Extraordinário 
de Participação Social e Políticas de Governo do Estado por tempo indeterminado e 
ressalta que logo estará dando posse ao Suplente de vereador Manoel Messias 
Moreira de Brito – Mané Mudança. Em seguida o Sr. Presidente convida para 
compor a Mesa Diretora o Deputado Federal Lazaro Botelho Martins e a Deputada 
Estadual Valderez Castelo Branco Martins. O Sr. Presidente passa a palavra ao 
vereador Alcivan Rodrigues que fará uma pronunciamento para destacar sobre essa 
nova etapa na sua vida. O vereador Alcivan Rodrigues cumprimenta a todos os 
presentes e ressalta que hoje está se afastando das suas atividades de vereador 
para assumir uma missão que é a Secretária Extraordinária de Participação Social e 
Políticas de Governo. Destaca que gostaria de agradecer a Deus por essa 
oportunidade de poder contribuir com o seu Estado de uma forma mais efetiva, 
agradece aos seus colegas vereadores pela boa convivência e pelo respeito mutuo 
nesta Casa de Leis, agradece aos Deputados Lazaro Botelho, Presidente do seu 
Partido o PP e Valderez Castelo Branco pela confiança e indicação do seu nome 
para fazer parte da equipe do Governador Mauro Carlessi que nomeou a ele para 
esse cargo de Secretário de Estado. O vereador Alcivan Rodrigues diz que como 
militar aprendeu que missão dada e missão cumprida e ressalta que irá trabalhar 
com excelência para consolidar o dialogo entre a sociedade civil e o Governo, pois 
esta é a principal função desta pasta que esta assumindo. Destaca ainda que está 
se afastando, mas no seu lugar entrará um amigo uma pessoa que sempre lutou por 
Araguaína que é o Suplente Manoel Messias – Mané Mudança e sabe que o mesmo 
continuará fazendo nesta Casa de Leis o mesmo trabalho ético e responsável, 
comprometido com o desenvolvimento da nossa cidade. Para finalizar agradece aos 
servidores desta Casa em nome das servidoras Aliete e Christianne e agradece aos 
seus familiares e amigos pelo apoio e população em geral. Dando continuidade o Sr. 
Presidente faz a leitura da Resolução Nº340/2017 – que Dispõe sobre a Alteração  
do Artigo 14 – Parágrafo Único do Regimento Interno desta Casa de Leis que 
ampara o afastamento para assumir um cargo estadual ou federal. É feito a leitura 
do OFICIO Nº039/2018 –  do Vereador Alcivan José Rodrigues – Soldado Alcivan. 
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Assunto: Licenciamento por Tempo Indeterminado iniciando em 20 de Maio de 2018, 
para assumir o cargo de Secretário Extraordinário de Participação Social e Políticas 
de Governo do Estado do Tocantins. O Sr. Presidente informa que a partir deste 
momento foi cumprido o que determina o Regimento Interno  e o vereador Alcivan 
José Rodrigues se encontra licenciado do cargo de vereador. Em seguida o Sr. 
Presidente convida para adentrar Plenário o Suplente de vereador Manoel Messias 
Moreira de Brito ( Mané Mudança). É feito a leitura do Oficio de Convocação 
Nº378/2018 do Suplente de vereador Manoel Messias Moreira de Brito – de acordo 
com o Artigo 45 – Parágrafo – 1º da Lei Orgânica do Município e Artigo 13 – Inciso – 
III do Regimento Interno desta casa de Leis e ressalta que o Suplente Manoel 
Messias Moreira de Brito já apresentou toda a documentação necessária para tomar  
posse. È feito a leitura do Termo de Posse e feito o Juramento pelo Suplente Manoel 
Messias Moreira de Brito, em seguida o Sr. Presidente assina o Termo de Posse e o 
Suplente Manoel Messias Moreira de Brito também assina o Termo de Posse. O Sr. 
Presidente declara empossado no cargo de vereador o Suplente de vereador 
Manoel Messias Moreira de Brito ( Mané Mudança). Com a palavra o vereador 
Manoel Messias (Mane Mudança) que agradece a todos os presentes e em especial 
a sua família que sempre está ao seu lado, aos Deputados Lazaro Botelho e 
Valderez Castelo Branco. Agradece ao Governador Mauro Carlessi que lhe deu essa 
oportunidade e ao vereador Alcivan Jose Rodrigues que decidiu assumir a 
Secretaria de Governo. Destaca que diz que as cicatrizes que uma pessoa possui 
são marcar de superação, que só um verdadeiro guerreiro tem e que lhe orgulha 
muito estar hoje nesta Casa de Leis assumindo o cargo de vereador mesmo depois 
de muitas quedas, pois as quedas são combustíveis para você conquistar seus 
objetivos. Diz ao vereador Alcivan que irá honrar esse cargo e aos Deputados 
Lazaro e Valderez e ao Governador Carlessi agradece pela confiança. O vereador 
Manoel Messias ( Mané Mudança) encerra o seu discurso dizendo que quando Deus  
está agindo na sua vida ninguém impedirá. O Sr. Presidente passa a palavra a 
Deputada Estadual Valderez Castelo Branco que cumprimenta a todos os presentes 
e ressalta que estar nesta Casa de Leis lhe emociona muito  pois lhe traz muitas 
recordações. Cumprimenta o seu marido o Deputado Federal Lazaro Botelho, 
cumprimenta nominalmente cada vereador e em especial ao recém-empossado 
vereador Manoel Messias – Mané Mudança, ressalta que gostaria de falar ao 
vereador licenciado Alcivan Rodrigues – Soldado Alcivan que pode contar com o seu 
apoio e com o apoio do Partido PP e sabe que o mesmo terá toda a sabedoria e 
competência para assumir o cargo que lhe foi conferido, pois sabe da sua 
capacidade, pois o seu próprio nome diz é um Soldado e este não foge da luta. 
Ressalta que infelizmente estão enfrentando um momento delicado na política do 
nosso Estado do Tocantins, mas que sempre procurou defender e trabalhar pelo  
nosso povo e que Araguaína pode sempre contar com ela pois continuará sempre 
apaixonada pela nossa cidade e pede aos vereadores que recebam o Progressista 
Mané Mudança que veio para somar nesta Casa de Leis. A Deputada Estadual 
Valderez Castelo Branco pede licença para poder se retirar do Parlamento, pois tem 
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um compromisso na Capital Palmas e precisa viajar, mas agradece a todos e coloca-
se a disposição para ajudar no que for preciso. O Sr. Presidente agradece a 
Deputada Estadual Valderez pela presença e ressalta que esta Casa de Leis estará 
sempre de portas abertas para recebê-la. Com a palavra o Deputado Federal Lazaro 
Botelho que cumprimenta a todos os presentes e cumprimenta em especial ao 
vereador licenciado Alcivan Jose Rodrigues e cumprimenta nominalmente a cada 
vereador e destaca que deixou para cumprimentar por ultimo o mais novo vereador 
Manoel Messias (Mané Mudança) que na verdade é um veterano pois o mesmo já 
exerceu a função de vereador por dois mandatos e sabe que exercerá com muita 
competência o mandato. O Deputado Federal Lazaro Botelho cumprimenta o 
Presidente do Partido – PP, o Dr. Cabral e agradece o mesmo pelo apoio e trabalho 
que desempenha em prol do partido. Ressalta que é uma honra muito grande estar 
nesta Casa de Leis e que fica muito feliz de poder participar desse momento, e diz 
que conhece bem o vereador licenciado Alcivan Rodrigues e sabe da sua honra e da 
sua ética e competência para desempenhar essa nova função que lhe foi conferida. 
O Deputado Federal Lazaro Botelho cumprimenta a todos os funcionários e 
assessores desta Casa de Leis, pois sabe que não conseguiriam realizar os 
trabalhos sem o apoio e trabalho dos mesmos. Deixa um forte abraço a todos os 
presentes, aos vereadores, ao Sr. Presidente da Câmara e ressalta que sempre que 
for preciso se fará presente nesta Casa de Leis pois muito lhe honra.  O Sr. 
Presidente agradece ao Deputado Lazaro pela sua presença e abre a palavra aos 
vereadores. O Vereador Terciliano Gomes cumprimenta a todos os presentes e 
ressalta que sempre gosta de cumprimentar em especial aos servidores da Câmara 
que sempre dão total apoio ao funcionamento desta Casa de Leis. Cumprimenta o 
vereador Manoel Messias e que o mesmo seja muito bem vindo e deseja muita sorte 
ao vereador Alcivan nesta nova etapa na sua vida. O vereador Geraldo Silva 
cumprimenta a todos e parabeniza aos vereadores Manoel Messias ( Mané 
Mudança) por estar assumindo o cargo de vereador e ao vereador Alcivan por estar 
assumindo o cargo de Secretario de Estado. O vereador Israel Gomes diz que é uma 
honra receber o vereador Manoel Messias (Mané Mudança) que o mesmo seja muito 
bem vinco e deseja muita sorte ao vereador licenciado Alcivan. O vereador Divino 
Bethânia Júnior fala que o Deputado Lazaro está onde merece estar pois trabalhou e 
trabalha para isso sendo um Deputado municipalista. Cumprimenta o vereador 
Manoel Messias (Mané Mudança) e parabeniza o vereador licenciado Alcivan pelo 
cargo que irá assumir. O vereador Leonardo Lima diz que gostaria de desejar mito 
sucesso ao vereador licenciado Alcivan e que o vereador Manoel Messias (Mané 
Mudança) seja muito bem vindo nesta Casa de Leis. O vereador José Ferreira 
(Ferreirinha) ressalta que o vereador Manoel Messias (Mane Mudança) está 
retornando para esta Casa de Leis e será acolhido por todos e deseja muita sorte ao 
vereador licenciado Alcivan. O vereador Gilmar Oliveira cumprimenta o vereador 
Manoel Messias (Mane Mudança) e parabeniza o vereador licenciado Alcivan. A 
vereadora Maria José ( Zezé Cardoso) destaca que gostaria de desejar aos 
vereadores Manoel Messias ( Mane Mudança) e Alcivan que tenham muita sorte 
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nessa nova etapa de suas vidas. O vereador Wagner Enoque destaca que nunca 
tinha ouvido falar nesta Secretaria que o vereador Alcivan está assumindo e espera 
que o mesmo possa fazer um grande trabalho e deseja muita sorte e cumprimenta o 
vereador Manoel Messias (Mané Mudança) por estar assumindo o cargo de 
vereador nesta Casa de Leis. O vereador Enoque Neto cumprimenta o vereador 
Manoel Messias (Mane Mudança) e parabeniza o vereador licenciado Alcivan. O 
vereador Aldair da Costa (Gipão) diz que não poderia deixar de cumprimentar o 
vereador Manoel Messias ( Mané Mudança) por estar retornando para esta Casa de 
Leis e parabeniza o vereador licenciado Alcivan por estar assumindo o cargo de 
Secretario de Estado. O Sr. Presidente agradece a presença dos familiares do 
vereador Manoel Messias ( Mané Mudança) e deseja muita sorte ao vereador 
Alcivan nessa nova etapa da sua vida. Convida a todos os vereadores para tirarem 
uma foto oficial juntamente com o Deputado Federal Lazaro Botelho. A sessão é 
suspensa. Reaberto os trabalhos. Ordem Do Dia: Projeto de resolução Nº006/018 – 
Dispõe sobre a modificação do § 1º do Artigo 28 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal e dá outras providências. Autor: Delaite Rocha da Silva (Professor Delan). 
O referido projeto será encaminhado as Comissões competentes. Projeto de Lei 
Complementar Nº003/018 – Reajusta a remuneração dos Agentes Públicos 
Servidores da Administração Municipal Direta e Indireta no Município de Araguaína, 
e dá outras providências. Autor: Executivo Municipal.  Em 3ª discussão. Em 3ª 
votação. Aprovado por Unanimidade.  Projeto de Lei Nº024/018 – Dispõe sobre a 
desafetação de áreas públicas e autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à 
permuta de áreas de propriedade do Município de Araguaína, e dá outras 
providências. Autor: Executivo Municipal.  Em 3ª discussão. Em 3ª votação. 
Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nº029/018 – Dispõe sobre a desafetação, 
retificação, unificação e desmembramento de áreas de propriedade do Município de 
Araguaína e, dá outras providências. Autor: Executivo Municipal. Em 3ª discussão. 
Em 3ª votação. Aprovado por Unanimidade.  Projeto de Lei Nº027/018 – Dispõe 
sobre a criação do Diário Eletrônico da Câmara Municipal de Araguaína. Autor: Mesa 
Diretora. É feito a leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. O Sr. 
Presidente diz que entende que será uma ferramenta a mais para que a população 
tenha mais informações sobre os trabalhos desta Casa de Leis.  O vereador Geraldo 
Silva parabeniza o Sr. Presidente pela apresentação dessa matéria. O vereador 
José Ferreira (Ferreirinha) Vice-Presidente assume a Presidência da Mesa Diretora. 
O vereador Marcus Marcelo destaca que é dado publicidade em todos os atos desta 
Casa de Leis eles são publicados no Diário Oficial do Município e também quando 
necessário no Diário Oficial do Estado, mas isso não impede a criação do próprio 
Diário da Câmara Municipal, pois como disse anteriormente será uma ferramenta, 
um instrumento a mais para que a nossa população possa ter acesso aos atos desta 
Casa de Leis.  Em aparte o vereador Manoel Messias ( Mané Mudança) destaca que 
está vendo o quanto essa Casa de Leis evoluiu nos trabalhos deste Parlamento, 
com as transmissões das sessões na rádio web Câmara e  na TV web Câmara e  
agora com a criação do Diário da Câmara Municipal e que fica muito feliz em poder 
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fazer parte desse momento. O vereador Marcus Marcelo informa que o servidor 
Fernando Tavares será o responsável pelas publicações e administração do Diário 
Oficial da Casa e gostaria de pedir o voto favorável de cada vereador. O vereador 
professor Delan antecipa seu voto favorável e parabeniza a Mesa Diretora pelo 
projeto. O vereador Marcus Marcelo reassume a Presidência da Mesa Diretora. Em 
1ª votação o Projeto de Lei Nº027/018. Aprovado por Unanimidade. Projeto de 
Resolução Nº005/018 – Institui o “Programa Reserva de Ideias Legislativas” no 
Município de Araguaína, e dá outras providências. Autor: Geraldo Francisco da Silva 
(Geraldo Silva). Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão): Nº1197/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Divino júnior do Nascimento ( Divino Bethânia Júnior): Nº1213/018, Nº1225/018 e 
Nº1226/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Delaite Rocha da Silva ( Professor Delan): Nº1044/018, 
Nº1045/018, Nº1046/018, Nº1047/018 e Nº1048/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Edimar Leandro da 
Conceição (Edimar Leandro): Nº1149/018 e Nº1150/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos vereador Enoque Neto Rocha 
de Souza: Nº1189/018, Nº1190/018, Nº1191/018 e Nº1203/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do Vereador Gilmar Oliveira 
Costa (Gilmar da Auto Escola) Nº1211/018. Em discussão. Em votação. Aprovado 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: Nº1165/018, 
Nº1166/018 e Nº1167/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): 
Nº1181/018, Nº1184/018 e Nº1185/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho ( Ferreirinha): 
Nº1028/018 e Nº1029/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: Nº1198/018, Nº1199/018 e 
Nº1200/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo: Nº1243/018 e  
Nº1244/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº1083/018, Nº1214/018, 
Nº1215/018, Nº1216/018 e Nº1217/018. Em discussão. O autor das proposituras 
destaca que se observarem em todas as pautas das sessões há sempre solicitações 
de serviços de manutenção ou de substituição de lâmpadas e que isso poderia ser 
resolvido se o projeto que foi aprovado esta Casa estivesse sendo aplicado, mas o 
mesmo está sendo questionado judicialmente. Ressalta também a propositura de 
nº1215 que trata da redução da carga horária para seis horas dos Agentes de 
Endemias, pois neste período que não há chuvas o trabalho não precisa ser tão 
intenso. Em votação os requerimentos do vereador Terciliano Gomes.  Aprovados 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza: 
Nº1192/018, Nº1193/018, Nº1194/018, Nº1233/018 e Nº1234/018. Em discussão. O 
vereador Wagner Enoque destaca a necessidade de se criar uma Comissão para 
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acompanhar o trabalho da Secretaria Municipal que trata dessa questão das trocas 
de lâmpadas. Solicita do Sr. Presidente que possa cumprir com o requerimento de 
sua autoria que já foi aprovado para a criação dessa Comissão.  O Sr. Presidente 
informa que irá consultar o Jurídico da Casa a respeito dessa solicitação feita pelo 
vereador Wagner Enoque. O vereador Wagner Enoque diz que essa comissão será 
muito importante para saber o porquê que não executam o trabalho refrente a 
iluminação publica da nossa cidade. O Sr. Presidente informa ao vereador Wagner 
Enoque que a Câmara Municipal  já tem as Comissões Permanentes e que  tem 
uma especifica que é a Comissão de Obras e Serviços Públicos trata dessa questão 
e os vereadores que a compõem são: Presidente: Edimar Leandro da Conceição, 
Vice-Presidente: Carlos da Silva Leite, Relator: Enoque Neto Rocha de Souza e 
Membro: Leonardo Lima Silva. O vereador Wagner Enoque diz que a população a 
todo tempo cobra dos vereadores essa questão da falta de iluminação pública. O Sr. 
Presidente determina a Secretaria da Casa que encaminhe o Requerimento do 
vereador Wagner Enoque, que foi aprovado ao Sr. Presidente da Comissão de 
Obras e Serviços Públicos o vereador Edimar Leandro da Conceição para que o 
mesmo tome as devidas providências a cerca dessa questão que foi solicitada pelo 
vereador Wagner Enoque.  O vereador professor Delan solicita permissão para 
poder se retirar da sessão. Em votação a solicitação verbal feita pelo vereador 
professor Delan. Sendo aprovado por Unanimidade. Em votação os requerimentos 
do vereador Wagner Enoque. Aprovados por Unanimidade. Moção de Aplauso de 
autoria da vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso) Nº054/018 – Á 
Defensoria Itinerante na pessoa da Dra. Karina Cristina Bianchini Ballan – Diretora 
do Núcleo Regional da Defensoria. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade.  Tribuna: O vereador Aldair da Costa (Gipão) diz que gostaria de 
manifestar o seu apoio a todos os caminhoneiros do nosso País que estão em greve 
devido á quantidade de impostos que estão tendo que pagar sobre os combustíveis 
e que não poderia deixar de manifestar o seu apoio, pois sempre fala que trabalhou 
de caminhoneiro por nove anos e sete meses e que a sua carteira de trabalho é 
assinada como motorista carreteiro pelas Empresas Transbrasiliana e Transgás e 
que isso lhe orgulha muito. O vereador Manoel Messias (Mané Mudança) também 
manifesta seu apoio aos caminhoneiros e diz que gostaria de deixar o seu protesto 
ao Judiciário do Estado do Rio de Janeiro pelo excesso de mordomias que foi 
noticiado e que essa questão precisa ser vista em todos os Judiciários do nosso 
País.  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.   
  

 
 

 


