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Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos vinte e seis 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,Carlos da Silva 
Leite, Delaite Rocha da Silva, Divino Júnior do Nascimento, 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, Manoel Messias Moreira de Brito, Maria José Cardoso 
Santos, Terciliano Gomes Araújo e Wagner Enoque de Souza. Todos em número de 
dezessete. Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e 
convida o vereador Gideon Soares para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a 
leitura do Salmo 23. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em 
discussão. Em votação.  Aprovado por unanimidade. Correspondências: 
OFICIOGAB/SUPADM/PLANEJAMENTO/SMS Nº835/2018 – Secretário Municipal 
de Saúde – Jean Luis Coutinho Santos – Assunto: Encaminhamento do Relatório 
Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) referente ao 1º Quadrimestre de 2018. 
OFICIOGAB/SUPADM/PLANEJAMENTO/SMS Nº836/2018 – Secretário Municipal 
de Saúde – Jean Luis Coutinho Santos – Assunto: Solicita agendamento de 
Audiência Pública para apresentação do Relatório Detalhado do Quadrimestre 
Anterior (RDQA) referente ao 1º Quadrimestre de 2018.  Ordem Do Dia: ELEIÇÃO 
DA MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO DE 2019 – 2020. O Sr. Presidente informa 
que foi cumprida a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Câmara 
Municipal no que disciplina a Eleição da Mesa Diretora da Casa. Em seguida é feito 
a leitura da Resolução Nº346/018 que modificou no Regimento Interno a composição 
da Mesa Diretora e da Emenda Nº023/018 que modificou na Lei Orgânica a data da 
eleição da Mesa Diretora. Dando continuidade é feita a leitura da Composição da 
Chapa que concorrerá a Eleição da Mesa Diretora de acordo com o §3º do Artigo 24 
da Lei Orgânica do Município modificada pela Emenda Nº023/018 e Artigo 28 §1º 
modificado pela Resolução Nº346/018 do Regimento Interno desta Casa de Leis. O 
Sr. Presidente determina que seja feito a chamada nominal dos vereadores para 
verificação de quorum, e o Sr. Presidente registra que todos os vereadores estão 
presentes nesta sessão e no Parlamento.  Cumprindo o que determina o Artigo 29 
do Regimento Interno da Casa o Sr. Presidente informa que somente uma Chapa foi 
protocolada na Secretaria da Casa é feito a leitura da Composição da Chapa: 
Presidente: Aldair da Costa Sousa, Primeiro Vice-Presidente: Maria José Cardoso 
dos Santos, Segundo Vice-Presidente: Leonardo Lima da Silva, Primeiro Secretario: 
Israel Gomes da Silva, Segundo Secretário: Gilmar Oliveira Costa e Suplente: 
Enoque Neto Roca de Souza.   O Sr. Presidente informa que será dado inicio a 
eleição da Mesa Diretora. É feito a chamada dos vereadores para a votação 
nominal. O vereador Aldair da Costa (Gipão) pede o voto de confiança de cada 
vereador e manifesta os seu voto favorável a Chapa que tem ele como candidato a 
Presidente da Casa. O vereador Carlos Silva manifesta seu voto favorável a Chapa 
do vereador Aldair. O vereador Delaite Rocha ( Professor Delan) manifesta seu voto 
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favorável e destaca que o vereador Aldair (Gipão) exercerá um grande trabalho, pois 
o mesmo já tem a experiência por já ter sido Presidente da Câmara. O vereador 
Divino Junior do Nascimento (Divino Bethânia Junior) diz que como estava 
participando do processo eleitoral não teve como participar da articulação da eleição 
da Mesa Diretora,  mas diante do pedido feito pelo vereador Aldair (Gipão) manifesta 
seu voto favorável. O vereador Edimar Leandro da Conceição manifesta seu voto 
favorável. O vereador Enoque Neto Rocha de Souza diz que é com muita confiança 
que manifesta seu voto favorável e que lhe orgulha em fazer parte da composição 
dessa Chapa. O vereador Geraldo Francisco Silva manifesta seu voto favorável. O 
vereador Gideon da Silva Soares manifesta seu voto favorável. O vereador Israel 
Gomes da Silva destaca que o vereador Aldair (Gipão) é um vereador experiente e 
que irá administrar essa Casa dando continuidade no trabalho do atual presidente e 
manifesta seu voto favorável e que lhe honra muito participar dessa Chapa como 
secretario da Mesa Diretora. O vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreira) 
manifesta seu voto favorável. O vereador Leonardo Lima Silva manifesta seu voto 
favorável e que está muito satisfeito em compor essa Chapa. O vereador Manoel 
Messias Moreira de Brito (Mané Mudança) manifesta seu voto favorável e diz que é 
com muita honra que está representando o seu voto e do vereador Alcivan que está 
licenciado. O vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo destaca que é com muita 
sinceridade que sempre disse que a Casa estaria muito bem representada tanto pelo 
vereador Geraldo Silva quanto pelo vereador Aldair (Gipão) e como todos os 
vereadores decidiram acompanhar o vereador Aldair o seu voto não seria diferente e 
manifesta seu voto favorável a essa Chapa. A vereadora Maria Jose Cardoso Dos 
Santos (Zezé Cardoso) usa a Tribuna para manifestar seu voto favorável e dizer que 
se sente muito honrada em fazer parte da Chapa do vereador Aldair (Gipão). O 
vereador Terciliano Gomes manifesta seu voto favorável. O vereador Wagner 
Enoque de Souza manifesta seu voto favorável. Em seguida o Sr. Presidente 
declara aprovada por Unanimidade a Chapa Única tendo o vereador Aldair da Costa 
Sousa para Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. O Sr. Presidente 
passa a palavra ao vereador Aldair da Costa (Gipão) que ressalta estar muito 
emocionado e diz que gostaria primeiramente de agradecer a Deus por essa 
conquista e agradecer a todos os vereadores por esse voto de confiança que lhe 
deram e que irá honrar a todos e destaca que ficou emocionado, pois após doze 
anos estará voltando a presidir essa Casa de Leis. Ressalta que a própria palavra de 
Deus diz que toda autoridade é constituída por Deus e que não se pode amaldiçoar 
as nossas autoridades para que possam conduzir a vida dos seres humanos de 
forma positiva e próspera. Diz que gostaria de agradecer a todos que se fizeram 
presentes na pessoa do seu pai o Sr. José Modesto e do seu filho Mateus e que se 
sente muito feliz com a presença de todos os amigos e que não irá citar nomes para 
não ser injusto e esquecer alguém. Ressalta que é muito importante que todos 
continuem unidos em prol da nossa cidade e que agora irão caminhar para o futuro, 
administrando essa Casa de Leis com o apoio de todos os colegas vereadores e 
servidores. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. O Sr. Presidente registra a 
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presença da Ex-vereadora Terezona e do Sr. Junior Pacheco – vereador da cidade 
de Colinas – TO. O vereador Manoel Messias (Mané Mudança) registra as 
presenças dos Sr: Junior, Berval e Cleiton. O vereador Israel Gomes registra a 
presença do Sr. Cleuber Gonçalves.  Proposta de Emenda à Lei Orgânica 
Nº005/018 – Dispõe sobre a modificação do § 7º do art. 26 da Lei Orgânica do 
Município de Araguaína-TO e dá outras providências. Autor: Parlamentares. Projeto 
de Lei Nº034/018 – Conscientização sobre o câncer infantil em Araguaína e dá 
outras providências. Autora: Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso). A referida 
proposta de Emenda e o referido Projeto de Lei Nº034/018 serão encaminhados ás 
comissões competentes. Projeto de Lei Nº030/018 – Dispõe sobre regulamentação 
geral do Distrito Agroindustrial de Araguaína – DAIARA e autoriza a revogação do 
Decreto nº016/2010 e dá outras providências. Autor: Executivo Municipal. O 
vereador Aldair (Gipão) pede alteração de pauta para que possam votar esse projeto 
no final da ordem do dia.O Sr. Presidente coloca em votação o pedido de alteração 
de pauta. Sendo aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nº016/018 – Dispõe 
sobre o Título de Utilidade Pública à ASCCORTO. Autor: Marcus Marcelo de Barros 
Araújo. É feito a leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. Em 1ª 
votação. Aprovado por Unanimidade.  Requerimentos do vereador Delaite Rocha da 
Silva (Professor Delan): Nº1309/018, Nº1310/018, Nº1311/018, Nº1411/018, 
Nº1414/018, Nº1415/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Carlos da Silva Leite Nº1543/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino Junior do 
Nascimento (Divino Bethânia Jr.): Nº1469/018,  Nº1514/018, Nº1515/018 e 
Nº1470/18.Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento 
do Vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro) Nº1537/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Enoque Neto Rocha de Souza: Nº1517/018 e Nº1518/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo 
Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº1502/018 e Nº1503/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva 
Soares: Nº1436/018 e Nº1450/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Gilmar Oliveira da Costa (Gilmar da Auto 
Escola) Nº1531/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): 
Nº1486/018, Nº1487/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento do vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha) Nº1422/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Leonardo Lima Silva: Nº1508/018, Nº1509/018 e Nº1540/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Manoel Messias 
Moreira de Brito (Mané Mudança): Nº1480/018 e Nº1481/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador Marcus Marcelo 
de Barros Araújo – Mesa Diretora – Nº1542/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade.  Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso dos 
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Santos (Zezé Cardoso): Nº1477/018, Nº1533/018 e Nº1534/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes 
Araújo: Nº1521/018, Nº1524/018, Nº1525/018, Nº1526/018 e Nº1530/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos do vereador 
Wagner Enoque de Souza: Nº1466/018, Nº1471/018, Nº1472/018 e Nº1473/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador 
Aldair da Costa Sousa (Gipão) Nº1427/018. Em discussão. Em votação. Aprovado 
por Unanimidade. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. Projeto de Lei 
Nº030/018 – Dispõe sobre regulamentação geral do Distrito Agroindustrial de 
Araguaína – DAIARA e autoriza a revogação do Decreto nº016/2010 e dá outras 
providências. Autor: Executivo Municipal. O vereador Aldair da Costa (Gipão) líder 
do Sr. Prefeito pede a retirada do Projeto de Lei Nº030/018 do Executivo Municipal e 
ressalta que o mesmo poderá retornar na próxima sessão. O Sr. Presidente retira de 
pauta o Projeto de Lei Nº030/018 do Executivo Municipal á pedido do líder do Sr. 
Prefeito.  Indicação do vereador Carlos da Silva Leite Nº066/018. Indicações do 
vereador Manoel Messias Moreira de Brito (Mané Mudança) Nº064/018 e Nº065/018. 
As indicações serão encaminhadas a quem de direito. Tribuna: O vereador Delaite 
Rocha (Professor Delan) diz que gostaria de pedir que o Poder Público olhe com 
mais carinho e responsabilidade para os Setores Itaipu, Palmas e setores 
circunvizinhos. O vereador Geraldo Silva parabeniza o vereador professor Delan por 
essa cobrança. Com a palavra o vereador Divino Bethânia Júnior destaca que 
gostaria de agradecer a todos que apoiaram a sua candidatura para Vice-
governador e que foi uma campanha muito difícil, mas muito gratificante. Ressalta 
que agradece principalmente a Deus que lhe proporcionou poder disputar essa 
campanha, e que mesmo que o nosso País esteja passando por um momento 
extremamente difícil onde todos os políticos estão mal vistos é preciso que todos se 
conscientizem da importância do voto. Diz que durante a campanha pôde ver como 
a população está vendo a política hoje e isso refletiu muito nessa eleição, e que a 
sua fala hoje não é de revolta e sim de gratidão, pois sabe que quando se coloca o 
nome para ser candidato tem que saber aceitar se a população quer ou não o nome 
para eleger e tudo isso serve para que se consiga ver como realmente tudo funciona 
e que sonha ainda com um Brasil honesto com eleitores e políticos honestos. O 
vereador Manoel Messias (Mane Mudança) diz que gostaria de parabenizar o 
vereador  Divino Bethânia Júnior pelo seu posicionamento e pela sua postura frente 
a essa campanha para Vice-Governador, pois mesmo não tendo sido eleito saiu de 
cabeça erguida e que representou muito bem a nossa cidade. O vereador José 
Ferreira (Ferreirinha) assume a presidência da Mesa Diretora. Com a palavra o 
vereador Marcus Marcelo ressalta que como disse anteriormente a candidatura do 
vereador Divino Bethânia Júnior foi de suma importância não somente para o 
mesmo, mas para a nossa cidade e para esta Casa de Leis, pois o Estado pôde ver 
um Parlamentar desta Casa disputando uma campanha e parabeniza o vereador 
Divino Bethânia Junior pelo seu trabalho e destaca que gostaria de falar também 
com relação á importância do voto, pois o numero de abstenções e de votos em 
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branco foram altíssimos e isso não pode continuar se repetindo, pois quando não se 
escolhe um candidato não se pode cobrar de ninguém por melhorias. Em seguida o 
vereador Marcus Marcelo reassume a Presidência da Mesa Diretora. Com a palavra 
o vereador Wagner Enoque registra que hoje se comemora o Dia Mundial de 
Combate as Drogas – Dia 26/06 e ressalta que é preciso que todos façam um pouco 
para ajudar nessa luta, pois se não acreditarem na recuperação das pessoas o 
mundo não irá melhorar e Deus sempre honra aqueles que se preocupam com o 
próximo. O Sr. Presidente informa que a sessão de amanha será realizada as 09;00 
horas da manha, devido ao jogo do Brasil na Copa do Mundo. 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.   
  

 
 

 


