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 Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos  quatro dias do mês Fevereiro de dois mil e dezenove, às quatorze 
horas sob a presidência do vereador Aldair da Costa Sousa, compareceram os 
seguintes vereadores: Alcivan José Rodrigues, Carlos da Silva Leite, Delaite Rocha 
da Silva, Divino Junior 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, Jose Ferreira Barros Filho, Leonardo Lima Silva, Marcus 
Marcelo de Barros Araújo, Maria José Cardoso Santos, Terciliano Gomes de Araujo e 
Wagner Enoque de Souza. Todos em número de dezessete. Havendo número legal o 
Sr. Presidente declara aberta esta sessão e convida o vereador Delaite Rocha 
(Professor Delan) para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo – 
34, Versículo – 07.  O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente solicita do 2º Secretario 
que faça a leitura do Artigo 43 – Parágrafo 4º do Regimento Interno que disciplina a 
eleição das Comissões Permanentes. Em seguida o Sr. Presidente coloca em votação 
para que possam alterar a pauta e para que antes da Eleição das Comissões 
permanentes possam dar continuidade a programação de abertura dos trabalhos 
deste Parlamento, programação essa que foi feita preparada pela sua assessoria. Em 
votação a referida solicitação. Sendo aprovada por unanimidade. Dando continuidade 
aos trabalhos o Assessor de Comunicação o Sr.Misael de Jesus que neste ato estará 
executando os trabalhos de Mestre de Cerimonia solicita a todos que se coloquem em 
pé para a execução do Hino Nacional. Após a execução do Hino o Sr. Presidente 
solicita do Secretário que faça a leitura das correspondências. Correspondências: 
Convite do SENAI – Serviço de Aprendizagem Industrial, para a Aula Inaugural dos 
Cursos Técnicos em Administração, Edificação e Eletrotécnica. Dia: 04/02/2019, 
horário: 19h00min, local: Auditório do Sistema FIETO. Oficio DIRETORIA nº002/2019 
– Defensoria Pública Estado do Tocantins – Núcleo Regional de Araguaína. Assunto: 
Informa impossibilidade de comparecimento a Sessão. Oficio nº012/2019 DF 
Araguaína – Poder Judiciário do Estado do Tocantins – Comarca de Araguaína – 
Diretoria do Foro. Assunto: Resposta ao Oficio nº006/19 – Convite para a Sessão de 
Abertura dos Trabalhos Legislativos. Oficio Nº003/18 – Vereador Marcus Marcelo de 
Barros Araújo – Assunto: Comunica o seu retorno as atividades parlamentares a partir 
de 1º de Janeiro de 2019, conforme dispõe o Artigo 13, §2º do regimento Interno da 
Câmara Municipal de Araguaína – TO. Oficio Nº028/2018 – Vereador Alcivan Jose 
Rodrigues – Assunto: Retorno das Atividades Parlamentares a partir do dia 1º de 
Janeiro de 2019, conforme o Artigo 13, § 2º do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Araguaína – TO. Oficio Gabinete Vereador Leonardo Lima Nº004/2019 
– Assunto: Informar que a partir do dia 1º de Fevereiro de 2019 estará retornando aos 
trabalhos parlamentares na Câmara Municipal de Araguaína.  O Mestre de Cerimonia 
convida a todos para fazerem a Oração do Pai Nosso e em seguida e feito a 
apresentação da canção “Noites Traiçoeiras” pela Banda Encantos Faccioli. O Mestre 
registra as presenças do Dr. José Quezado – Presidente da OAB – Subseção 
Araguaína, do Tenente Coronel Márcio Miranda – Comandante do 2º BPM, da 
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Tenente Coronel a Sra. Lívia – Assessora jurídica do 2º BPM. Com a palavra o Sr. 
Presidente vereador Aldair da Costa (Gipão) que agradece a todos que se fazem 
presentes nesta sessão de abertura dos trabalhos da Câmara Municipal de Araguaína, 
agradece aos Parlamentares que lhe confiaram para gerir esta Casa de Leis e diz que 
é uma honra poder retornar para a presidência desta Casa de Leis e destaca que a 
sua administração será sempre voltada para buscar melhorias para a nossa cidade. 
O Sr. Presidente ressalta o quanto o nosso município hoje cresceu e avançou nos 
aspectos físico e econômico e diz que não poderia deixar de registrar que a nossa 
cidade agora tem uma Faculdade Federal de Medicina e que isso é algo que foi 
conquistado por toda a população de Araguaína. Destaca que como disse no início da 
sua fala está sendo uma honra estar novamente Presidente desta Casa de Leis, pois 
exerceu essa função nos anos de 2005 e 2006 e que agora retorna para administrar 
essa Casa juntamente com os vereadores que compõem a Mesa Diretora e que todos 
são muito competentes assim como todos os vereadores que compõem esse 
Parlamento e que tem certeza que será uma gestão aberta, democrática e participativa 
e para finalizar ressalta que gostaria de pedir muita sabedoria assim como Salomão 
pediu e pedir as orações de todos. Em seguida o Mestre de Cerimonia faz a 
apresentação dos componentes da Banda Encantos Faccioli – o Sr. Fernando 
Faccioli, o Sr. Adriano Marçal e o Sr. Vinicius Dias que fazem a apresentação das 
Canções “Raridade”, “Conquistando o Impossível” e “ É Preciso Saber Viver”. O Sr. 
Presidente registra a presença dos seus familiares e em especial do seu pai o Sr. José 
Modesto e dos seus amigos na pessoa da Sra. Suzana Salazar e todos que se fazem 
presentes nesta sessão e que todos se sintam cumprimentados e agradecidos por 
estarem presentes.  O Sr. Mestre de Cerimonia faz a apresentação do Grupo ArtPalco 
– Sra. Tatiane Breve e o Sr. Luiz Navarro que fazem a apresentação de uma Peça 
Teatral “ Conhecendo para Entender”. Após a apresentação do grupo ArtPalco o 
Mestre de Cerimonia convida a Sra. Suzana Salazar para fazer uso da palavra. A Sr. 
Suzana Salazar agradece pelo convite que lhe foi feito e diz que ficou refletindo a 
cerca desse convite e que lhe chamou a atenção para falar sobre a responsabilidade 
que cada vereador tem quanto a representação que lhes cabem e que lhes foi dado 
pela nossa população através do voto. Ressalta que é um dever legal de representar 
a nossa população, e que estão para representar mas estão diante do representar 
individual e isso acaba sendo um paradoxo, contudo, há sim meios e formas de trilhar 
esse caminho de forma a representar a coletividade como um norte, mesmo sabendo 
que precisam também representar as “Bases” de onde cada vereador veio, ou seja, 
não é fácil exercer o exercício legislativo, por isso deseja a todos que saibam o 
caminho correto e que o poderoso Deus ilumine este caminho para que todos possam 
tomar as melhores decisões e deixa o seu respeito e os seus votos de um bom ano 
legislativo para todos. Em seguida o Sr. Presidente abre a palavra aos vereadores. 
Com a palavra o vereador Terciliano Gomes cumprimenta a todos os vereadores e ao 
Sr. Presidente pela abertura dos trabalhos desta Casa de Leis que neste ano foi feita 
de forma descontraída, mas com um cunho informativo. Com a palavra o vereador 
Geraldo Silva cumprimenta a todos os presentes e parabeniza o Sr. Presidente e toda 
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a sua equipe pela realização da abertura dos trabalhos desta Casa de Leis e deseja 
muita sorte a todos. Com a palavra o vereador Divino Bethânia Junior que 
cumprimenta a todos os presentes, diz que ficou muito feliz pela forma como foi feita 
a abertura dos trabalhos deste Parlamento, pois diante da arte, teve –se a informação 
que foi feita de forma descontraída e parabeniza o Sr. Presidente vereador Aldair 
(Gipão) e a sua assessoria pelo excelente trabalho. Com a palavra o vereador Alcivan 
Rodrigues que cumprimenta a todos os funcionários na pessoa da Servidora da Casa 
a Sra. Christianne e cumprimenta a todos da Mesa Diretora e que é uma honra poder 
retornar para esta Casa de Leis depois da sua licença e cumprimenta e parabeniza o 
Sr. Presidente pela condução dos trabalhos. Com apalavra o vereador Marcus 
Marcelo cumprimenta a todos os vereadores na pessoa da vereadora Maria Jose 
(Zezé Cardoso) que será a primeira vereadora a exercer o cargo de Vice-Presidente 
desta Casa de Leis, ressalta que se sente muito honrado de retornar para essa Casa 
de Leis depois de ter se licenciado para disputar a campanha para Deputado Estadual 
e que sentiu muita saudade dos trabalhos do Parlamento e que fique registrado os 
seus agradecimentos ao vereador José Ferreira (Ferreirinha) que exerceu a função 
de Presidente no período que esteve licenciado assim como o vereador Joaquim 
Quinta Neto que esteve na sua suplência. Parabeniza o Sr. Presidente pela forma 
como realizou a abertura dos trabalhos e cumprimenta a todos os funcionários da casa 
e a sua equipe de assessores. Com a palavra o vereador José Ferreira (Ferreirinha) 
cumprimenta a todos que se fizeram presentes nesta sessão e deseja a todos da 
formação da nova Mesa Diretora muito sucesso. O vereador Divino Bethânia Junior 
faz uma solicitação para que a Eleição das Comissões Permanentes possa ser 
realizada na próxima sessão, ou seja, na sessão de amanhã dia 05/02/2019, uma vez 
que não haverá prejuízo para os trabalhos desta Casa de Leis. O Sr. Presidente diz 
que o Regimento interno no Artigo 43 – Parágrafo 4º disciplina que essa eleição seja 
realizada na primeira sessão ordinária do ano, mas como o Plenário pode decidir 
questões como essa e ele como Presidente não pode determinar algo que seja o 
desejo da maioria dos Parlamentares, coloca em votação a solicitação que foi feita 
pelo vereador Divino Bethânia Junior. Sendo aprovada por Unanimidade. Visto isso o 
Sr. Presidente informa que a Eleição das Comissões Permanentes será realizada na 
sessão de amanhã dia 05/02/2019. O Sr. Presidente informa que ficou muito feliz com 
a participação de todos nesta sessão de abertura dos trabalhos legislativos e convida 
a todos para participarem de um Coffee Break na sala da Presidência. 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.  
  


