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Ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos dezoito dias do mês de Junho 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, Delaite Rocha da 
Silva, Divino Junior do Nascimento, Edimar Leandro da Conceição,Geraldo 
Francisco da Silva, Gideon da Silva Soares, Gilmar Oliveira Costa, Israel Gomes da 
Silva, José Ferreira Barros Filho, Leonardo Lima Silva, Manoel Messias Moreira de 
Brito, Maria José Cardoso Santos, Terciliano Gomes Araujo e Wagner Enoque de 
Souza. Todos em número de quinze. Havendo número legal o Sr. Presidente declara 
aberta esta sessão e convida o vereador Divino Junior do Nascimento (Divino 
Bethânia Júnior) para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em Provérbios 
– Capitulo 23. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio Gab. Ver. Carlos da 
Silva Leite nº060/2018 – Assunto: Justificar o atraso do vereador Carlos da Silva 
Leite na sessão do dia 18/06/2018. Oficio Nº003/2018 – Gabinete do vereador 
Enoque Neto – Assunto: Justificativa de ausência do vereador Enoque Neto Rocha 
de Souza na sessão dia 18/06/2018. Oficio Gab/CAEJ/nº100/2018 – Ministério 
Público Estado do Tocantins – Assunto: Remessa de Recomendação PGJ 
nº006/2018 – Revogação do parágrafo 3º do artigo 61 da Lei Municipal nº1323/1993.  
Ordem Do Dia: Projeto de Lei Nº033/018 – Declara de Utilidade Pública a Instituição 
Lar de Savana. Autor: Gilmar Oliveira Costa (Gilmar da Auto Escola). O referido 
projeto será encaminhado ás comissões competentes.  Requerimentos do vereador 
Aldair da Costa Sousa (Gipão): Nº1425/018 e Nº1426/018. Em discussão. O autor 
das proposituras destaca o requerimento de Nº1425/018 que trata da realização de 
um casamento comunitário na nossa cidade, ressalta que várias pessoas já fizeram 
a ele essa solicitação por não terem condições financeiras de arcar com as 
despesas de um casamento no civil. Em votação os requerimentos do vereador 
Aldair (Gipão). Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Delaite 
Rocha da Silva (Professor Delan): Nº1294/018, Nº1300/018, Nº1301/018, 
Nº1302/018 e Nº1303/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  
Requerimento do vereador Divino Júnior do Nascimento (Divino Bethânia Junior) 
Nº1389/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade.   
Requerimento do vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro) 
Nº1457/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento 
do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº1447/018. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Gilmar 
Oliveira Costa (Gilmar da Auto Escola): Nº1448/018 e Nº1393/018. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes 
da Silva (Israel da Terezona): Nº1429/018, Nº1430/018 e Nº1431/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): Nº1407/018 e Nº1070/018. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. O Sr. Presidente registra as presenças do 
Sr. Hugo Macedo e da namorada do mesmo a Sra. Carol. Requerimento do vereador 
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Leonardo Lima Silva: Nº1423/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Manoel Messias Moreira de Brito (Mané 
Mudança): Nº1408/018, Nº1409/018 e Nº1410/018. Em discussão. O vereador 
Manoel Messias (Mané Mudança) ressalta que sempre estão solicitando reposição 
de lâmpadas ou manutenção da iluminação publica, e que isso não precisaria ser 
pedido, pois é algo que já é pago por todos os contribuintes na conta da energia 
elétrica. Em votação os requerimentos do vereador Manoel Messias (Mané 
Mudança). Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Marcus 
Marcelo de Barros Araújo: Nº1419/018 e Nº1420/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento da vereadora Maria José Cardoso 
Santos (Zezé Cardoso) Nº1412/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº1428/018, 
Nº1437/018, Nº1438/018, Nº1439/018 e Nº1440/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Wagner Enoque de 
Souza: Nº1462/108 e Nº1463/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade.  Moção de Aplauso do vereador Terciliano Gomes Araújo Nº096/018 – 
Á UNIASSELVI – Centro Universitário Leonardo da Vinci, pela implantação do curso 
á distância de Licenciatura em Letras – Libras. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. O vereador Carlos da Silva Leite acaba de chegar á 
sessão conforme atraso justificado através do Oficio Nº060/2018 lido no inicio da 
sessão. Moção de Pesar Nº097/018 de autoria do vereador Manoel Messias Moreira 
de Brito (Mané Mudança) – Pelo falecimento do Sr. David Lustosa da Cunha. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Tribuna: O vereador Divino 
Bethânia Junior destaca que as eleições para governador será no próximo domingo 
e que a eleição da Mesa Diretora da Casa será na próxima terça feira (26/05/18), e 
que talvez não consiga vir na sessão de amanhã por compromissos políticos já 
agendados, e por isso gostaria de ressaltar que primeiramente está acompanhando 
a situação da Casa, ou seja, sabe que os vereadores Geraldo Silva, Aldair (Gipão), 
Israel Gomes e Leonardo Lima colocaram seus nomes como candidatos a 
Presidência da Câmara, e sabe que qualquer um desses poderá administrar essa 
Casa e todos tem o seu respeito e admiração, mesmo que a sua atenção esteja 
voltada para o vereador Geraldo Silva, mas nada impede que num acordo que 
venham a ser feito podem contar com a sua participação, pois vê todos esses 
vereadores que lançaram seus nomes com competência para ser Presidente da 
Câmara, pois a eleição da Mesa Diretora pode ser definida horas antes da eleição.  
Diz que gostaria de fazer alguns apontamentos quanto ao atual Governador do 
nosso Estado, ressalta que ele é um forasteiro que não tem vinculo com ninguém 
apareceu agora que é candidato, diz que respeita essa questão mesmo não 
concordando, pois no seu ponto de vista o seu concorrente não é o candidato 
Carlesse e sim a “caneta” o “dinheiro publico” que está sendo usado no esquema 
político financeiro do Estado e que é usado para fins eleitorais, e destaca que por 
muito menos o Sandoval Cardoso foi preso. O vereador Divino Bethânia Junior diz 
ainda que todo cidadão possue apenas um CPF, sendo que o candidato Mauro 
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Carlesse possue mais de um e ressalta que é o momento da Policia Federal 
trabalhar para que possam ter uma política mais honesta e mais transparente e que 
convida o candidato Mauro Carlesse para lhe enfrentar num debate sobre políticas 
publicas e que não pode competir com os desmandos onde o que está sendo usado 
é o dinheiro publico para fins eleitorais. O vereador Divino Bethânia Junior diz que 
gostaria de agradecer o apoio que recebeu dos nobres colegas quanto a sua 
candidatura para Vice-Governador, e que aqueles que lhe disseram que vão lhe 
apoiar, mas que não podem divulgar por questões políticas e partidárias, respeita a 
cada um e que podem ter certeza que não irá divulgar nada e pede a todos os 
cidadãos que no próximo domingo votem com consciência. O vereador Terciliano 
Gomes deixa registrado que irá apoiar o vereador Aldair da Costa (Gipão) para a 
Presidência da Câmara Municipal. Com a palavra o vereador Israel Gomes diz que 
por entender que o momento não era propicio a sua candidatura para a Presidência 
da Câmara, retirou o seu nome como Pré-candidato e que irá apoiar o nobre 
vereador Aldair da Costa (Gipão) assim como irá compor a chapa do mesmo sendo 
1º secretário da Mesa Diretora. O vereador Leonardo Lima diz que decidiu recuar da 
sua candidatura para a Presidência da Câmara, pois não entraram num consenso e 
não conseguiram montar um chapa, e com isso irá apoiar o vereador Aldair (Gipão). 
O vereador Manoel Messias (Mané Mudança) diz que respeita muito o vereador 
Divino Bethânia Júnior, mas não concorda com o posicionamento do mesmo e que o 
vereador Divino Bethânia Júnior está apoiando um candidato que tem um mandato 
que não é dele e que estão tentando armar de todo jeito contra o candidato 
Carlesse, só que não irão conseguir nada. Em aparte o vereador Divino Bethânia 
Júnior diz que o candidato Vicentinho tem apenas um CPF e que não está dizendo 
que o candidato Carlesse é má pessoa o que disse é que há indícios de crime 
eleitoral e parabeniza o vereador Manoel Messias (Mané Mudança), pois o mesmo 
está cumprindo bem o seu papel de suplente do vereador Alcivan ( Soldado Alcivan). 
Em aparte o vereador Aldair (Gipão) diz que acabou de ver uma noticia que a 
Desembargadora negou o afastamento do candidato Mauro Carlesse e que é 
preciso que essa política de denegrir a imagem do outro acabe. O vereador Manoel 
Messias (Mané Mudança) diz que o seu voto tem o mesmo peso do voto do 
vereador Alcivan, pois quando assume como vereador passa a ter os mesmos 
direitos. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) assume a presidência da Mesa 
Diretora. Com  a palavra o vereador Marcus Marcelo destaca que como foi feita 
menção da eleição da Presidência da Casa, destaca que tem certeza que o 
vereador que ganhar a eleição da Presidência terá condições de assumir o cargo 
com total competência para isso. Diz que quando fez uma fala sobre a candidatura 
do vereador Divino Bethânia Júnior a Vice- Governador do Estado, o mesmo não 
estava presente, mas disse que foi uma honra muito grande um candidato ter saído 
dessa Casa de Leis, e destaca que não está aqui para denegrir a imagem de 
ninguém e desafia alguém a dizer o contrário, e por isso pede a todos que tenham 
muita consciência, sabedoria e cautela quando forem falar alguma coisa sobre a 
política e sobre as eleições, pois o respeito deve prevalecer e que a razão maior é a 
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vontade do povo tocantinense e que deve ser respeitado e será feita nas urnas. Em 
seguida o vereador Marcus Marcelo reassume a presidência da Mesa Diretora.  O 
vereador Gilmar Oliveira ( Gilmar da Auto Escola) manifesta seu apoio ao vereador 
Aldair ( Gipão) para a Presidência da Câmara Municipal. O vereador Carlos Silva diz 
que acabou optando por apoiar o vereador Aldair (Gipão) para a Presidência da 
Câmara, sem desmerecer o outro candidato que é o vereador Geraldo Silva que na 
sua opinião também teria condições de exercer um grande mandato. O vereador 
Wagner Enoque diz que tinha feito o compromisso de apoiar o vereador Leonardo 
Lima para a Presidência da Câmara, como o mesmo retirou seu nome da disputa, irá 
apoiar o vereador Aldair (Gipão) para a Presidência da Câmara. O vereador Divino 
Bethânia Júnior diz que o vereador Aldair ( Gipão) leu apenas a manchete da noticia 
referente ao afastamento do atual Governador, sendo que o promotor e o Ministério 
Público foram favoráveis ao afastamento do atual Governador e que a 
Desembargadora disse que irá julgar o mérito e não a liminar.  O vereador Gideon 
Soares diz que gostaria de manifestar o seu apoio ao vereador Aldair (Gipão) para a 
Presidência da Câmara Municipal. Considerações Finais: O vereador José Ferreira 
(Ferreirinha) diz que este Governo que ai está não está fazendo nada, ou seja, 
exemplo disso é a UTI Infantil da nossa cidade que foi construída pela gestão do Sr. 
Prefeito Ronaldo e ressalta que quando foram na Assembleia de Palmas os 
vereadores foram quase expulsos da Assembleia e quem estava por traz era o 
Presidente da Assembleia que era o Deputado Mauro Carlesse e o Deputado 
Olintho Neto e agora estão dizendo que o candidato Mauro Carlesse é bom, será 
que já esqueceram de tudo. O vereador Divino Bethânia Júnior diz que na sua fala 
não direcionou nada a nenhum vereador e nem a nenhum cidadão, diz que 
direcionou ao candidato e atual Governador Mauro Carlesse e que só falou no 
sentido de alertar e como foi dito pelo vereador Marcus Marcelo o juiz será o povo 
tocantinense e que ficou muito feliz por estar disputando essa eleição, pois foi um 
grande ensinamento. O vereador Gilmar Oliveira diz que o vereador José Ferreira 
(Ferreirinha) foi infeliz na sua fala, pois o candidato que o mesmo está apoiando não 
pode falar nada de ninguém, pois quando se tem “telhado de vidro” não se pode ficar 
jogando pedra. O vereador Aldair (Gipão) registra os seus agradecimentos aos 
vereadores que manifestaram apoio a sua candidatura para a Presidência da 
Câmara e que após se concretizar a eleição, todos podem ter certeza que exercerá 
um grande mandato e honrará os votos e a confiança que lhe foi confiado. 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.   
  

 
 

 


