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 Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Aos vinte e seis dias do mês Março de dois mil e 
dezenove, às quatorze horas sob a presidência do vereador Aldair da 
Costa Sousa, compareceram os seguintes vereadores: Alcivan José 
Rodrigues, Delaite Rocha da Silva, Divino Junior do Nascimento, Gideon 
da Silva Soares, Gilmar Oliveira Costa, Israel Gomes da Silva, Jose 
Ferreira Barros Filho, Maria José Cardoso Santos, Terciliano Gomes de 
Araujo e Wagner Enoque de Souza. Todos em número de onze. Havendo 
número legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e convida o 
vereador José Ferreira (Ferreirinha) para fazer a leitura da Bíblia. O 
vereador faz a leitura do Salmo – 91.  O secretario faz a leitura da ata da 
sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 
Os vereadores, Carlos da Silva Leite, Edimar Leandro da Conceição, 
Enoque Neto Rocha de Souza, Leonardo Lima Silva e Marcus Marcelo de 
Barros Araújo chegam à sessão e registram suas presenças. 
Correspondências: Oficio Nº115/2019 – gabinete do vereador Geraldo 
Francisco da Silva – Assunto: justificativa de ausência nas sessões dos 
dias 25 e 26 de março de 2019.  Ordem Do Dia: CONVITE – Em 
atendimento ao Requerimento Nº419/019 de Autoria do Ilustre Vereador 
Marcus Marcelo de Barros Araújo. Presenças: Sr. Nicolau Carvalho 
Esteves – Presidente do UNITPAC; Sra. Suzana Salazar de Freitas 
Morais – Reitora do UNITPAC; Sra. Tatiane Alves Silva Ferreira – 
Coordenadora Administrativa Financeira do UNITPAC. Assunto: Para 
homenagear os 20 (vinte) anos da instituição ITPAC, hoje UNITPAC em 
Araguaína – TO, que será comemorada no dia 04 de abril do corrente 
ano. O Sr. Presidente cumprimenta a todos os presentes, e destaca que 
quando vieram a esta casa de Leis para comemorarem os 10 (dez) anos 
do ITPAC – UNITPAC na nossa cidade, a propositura foi de sua autoria e 
convida os vereadores Marcus Marcelo e Maria José Cardoso (Zezé 
Cardoso) para adentrarem ao Plenário com os referidos convidados e 
encaminharem os mesmos para a Mesa Diretora. Em seguida é feita a 
apresentação de um vídeo sobre a história do ITPAC hoje UNITPAC. É 
feito a leitura do Requerimento Nº419/019 de autoria do vereador Marcus 
Marcelo. O Sr. Presidente passa a palavra ao vereador Marcus Marcelo 
autor da propositura, que cumprimenta a todos os presentes e agradece 
aos vereadores que aprovaram a sua propositura para que essa 
homenagem pudesse acontecer. Diz estar muito feliz e honrado de poder 



 
ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 - MAT. INSS 08.021.10024-03 

 

Rua das Mangueiras, 10 – Centro – Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho | 77804-110 

Fone: (63) 3416-0406 | www.araguaina.to.leg.br | portal@araguaina.to.leg.br 

receber os representantes do ITPAC – UNITPAC e que foi um divisor de 
águas em relação ao ensino superior na nossa cidade. Faz os 
cumprimentos a todos os funcionários, colaboradores, coordenadores de 
cursos da Instituição que estão presentes nesta sessão e ressalta que 
essa Casa de Leis se sente honrada em recebe-los, para receberem essa 
homenagem pelos 20 anos de instalação da Instituição ITPAC – 
UNITPAC na nossa cidade, se sintam todos parabenizados, pois cada um 
teve sua participação na construção dessa história. Em aparte o vereador 
Alcivan (Soldado Alcivan) parabeniza o vereador Marcus Marcelo pela 
iniciativa dessa homenagem. O vereador Divino Bethânia Junior diz que 
gostaria de render suas homenagens a todo o corpo docente do ITPAC – 
UNITPAC pois é uma Instituição que contribuiu e contribui para o 
crescimento da nossa cidade e manifesta o seu respeito ao Dr. Nicolau 
que já é cidadão Araguainense de fato. O vereador Marcus Marcelo 
agradece a todos que compõem a grande família do ITPAC – UNITPAC 
e manifesta seus agradecimentos a todos e deixa registrado a sua 
gratidão a toda a Instituição. O Sr. Presidente convida a todos os 
Coordenadores dos Cursos que estão presentes para comporem a 
Tribuna de Honra. O Sr. Presidente faz a entrega ao Sr. Nicolau de uma 
Moção de Aplauso de sua autoria apresentada e aprovada por essa Casa 
de Leis, parabenizando o ITPAC – UNITPAC pelos 20 anos da Instituição. 
Com a palavra a Sra. Suzanna Salazar que cumprimenta a todos os 
presentes e diz ser uma honra estar presente nesta Casa de Leis 
juntamente com seus colegas de profissão para receberem essa 
homenagem. Parabeniza o Dr. Nicolau que acreditou e trouxe o ITPAC – 
UNITPAC para a nossa cidade, pois investiu numa área que não se tem 
o retorno imediato, mas que teve a persistência, a paciência e acreditou 
em Araguaína, por isso hoje estão comemorando esses 20 anos dessa 
história de luta, crescimento e vitórias. A Sra. Suzanna ressalta que 
gostaria de cumprimentar, compartilhar, dividir e entregar os méritos a 
quem sempre acreditou e caminhou de mãos dadas com a Instituição que 
são os Coordenadores dos Cursos da Instituição ITPAC – UNITPAC, aos 
líderes dos setores, não há hierarquia pois nenhum existe sem o outro, 
ou seja, colaboradores em geral diz que estar com vocês é muito honroso, 
pois plantar sementes do conhecimento e poder colher os frutos dessas 
sementes é prazeroso e que se sente muito feliz pois conhece o ITPAC – 
UNITPAC como aluna e como colaboradora e sabe que é uma história 
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grandiosa, e que tem certeza que irão rumo há mais vinte anos. O Sr. 
Presidente ressalta que ouvir a Sra. Suzanna Salazar falando é muito 
prazeroso e diz ter um carinho muito grande por ela e toda a sua família, 
pois quem realizou o seu noivado e o seu casamento foi o pai da Sra. 
Susanna Salazar. Com a palavra o Dr. Nicolau que ressalta estar muito 
honrado em poder estar presente nesta Casa de Leis mais uma vez para 
receber essa homenagem pelos vinte anos do ITPAC – UNITPAC e 
destaca que tem muito mais a agradecer a cidade de Araguaína, pois a 
população acreditou na Instituição ITPAC – UNITPAC e faz uma 
explanação da história de como foi a implantação do ITPAC no município 
de Araguaína e  de como estão hoje, com avanços que conquistaram e o 
que ainda pretendem alcançar, ressaltando que estão presentes em mais 
de cinco Estados e que em breve, dentro dos próximos dias já estarão 
incorporando o curso de Pós-graduação à Instituição ITPAC – UNITPAC, 
pois irão cuidar da carreira do profissional na área médica após a 
conclusão do curso superior. O Dr. Nicolau ressalta ainda com relação ao 
trabalho do ITPAC – UNITPAC, o desenvolvimento dos cursos e as 
inúmeras ações realizadas pela Instituição e destaca que essa 
homenagem lhe deixa muito envaidecido e muito feliz e agradece 
imensamente por essa Casa de Leis proporcionar esse momento na sua 
vida. A palavra é aberta aos vereadores. Com a palavra o vereador 
Delaite Rocha (Professor Delan) diz é uma satisfação muito grande fazer 
parte desse momento e parabeniza o vereador Marcus Marcelo pela 
iniciativa da realização dessa homenagem. Com a palavra o vereador 
Israel Gomes ressalta que é uma alegria muito grande receber o Dr. 
Nicolau e relembrar o dia que a ITPAC – UNITPAC, veio para ser instalada 
na nossa cidade e hoje poder presenciar os 20 (vinte) anos da Instituição 
e que ver o quanto a nossa cidade cresceu e desenvolveu com o apoio 
dessa Instituição. Com a palavra a vereadora Maria José Cardoso (Zezé 
Cardoso) que cumprimenta a todos que compõem a Mesa Diretora na 
pessoa do Dr. Nicolau e parabeniza o vereador Marcus Marcelo pela 
iniciativa de fazer essa homenagem ao ITPAC – UNITPAC e que tem a 
honra de dizer que seus três filhos formaram nesta Instituição e 
parabeniza a todos os funcionários e membros pelo grande trabalho que 
realizam. O Sr. Presidente abre a palavra a um dos Coordenadores de 
um curso do ITPAC – UNITPAC. Com a palavra o vereador Wagner 
Enoque ressalta que é preciso sempre ser grato a tudo e a todos e diante 
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disso ressalta que a ITPAC – UNITPAC faz parte da sua história no projeto 
que tem de resgatar vidas e por isso é muito agradecido a esta Instituição 
que foi fundamental para ajudar esse projeto a estar em pé até hoje. Com 
a palavra o Sr. Márcio – Coordenador do Curso de Educação Física, que 
cumprimenta a todos os vereadores, a Mesa Diretora na pessoa do Dr. 
Nicolau e a todos os presentes, diz que é uma honra muito grande poder 
fazer parte da Instituição ITPAC – UNITPAC e que sempre trabalham 
dando o melhor para que todos possam sair da Instituição tendo recebido 
o que há de melhor e todos os colegas, parceiros, funcionários, ou seja, 
a família do ITPAC – UNITPAC  se sente honrada em receber essa 
homenagem e agradece em nome de todos. Com a palavra a Sra. 
Susanna Salazar que faz os devidos agradecimentos e ressalta que a 
palavra é gratidão, pela disponibilidade e por terem a essência de 
realizarem esse momento e que a Instituição ITPAC – UNITPAC está à 
disposição de todos para ajudarem e contribuírem para buscarem sempre 
por uma Araguaína melhor. Com a palavra o Dr. Nicolau que destaca mais 
uma vez, estar muito feliz por receber essa homenagem e diz que pode 
até parecer um pouco de prepotência, mais não são apenas 20 (vinte) 
anos da instalação da Instituição ITPAC – UNITPAC, são 20 (vinte) anos 
de sucesso de uma história belíssima e que sempre irão precisar da ajuda 
e do apoio de todos. Em aparte o vereador José Ferreira (Ferreirinha) 
parabeniza o Dr. Nicolau por ter trazido o ITPAC – UNITPAC para 
Araguaína e por ter escolhido a Sra. Suzanna para compor o quadro de 
funcionários da Instituição. O Dr. Nicolau diz que quando escolheu a Sra. 
Suzanna não teve dúvidas de que estava fazendo uma escolha muito 
acertada e que se depender dele ela continuará por muito tempo na 
Instituição. Ressalta que foi um momento de grande aprendizado quando 
caminhou pela política, mas que não é para ele pois é algo muito 
complexo. Agradece mais uma vez esta Casa de Leis por essa 
homenagem e que todos juntos chegarão na comemoração dos 40 
(quarenta) anos do ITPAC – UNITPAC. A Sra. Presidenta em exercício 
vereadora Maria José (Zezé Cardoso) assume a Presidência da Mesa 
Diretora.  Com a palavra o vereador Marcus Marcelo agradece a Diretoria, 
aos colaboradores, ao Corpo Docente e a todos que compõem a 
Instituição ITPAC – UNITPAC e que compareceram a essa sessão, pois 
foi uma honra muito grande poder fazer essa homenagem e que se sentiu 
muito grato com a presença de todos. A Sra. Presidenta suspende a 
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sessão para que possa ser feito uma foto oficial com todos os membros 
da Instituição ITPAC – UNITPAC. Reaberto os trabalhos. O vereador 
Delaite Rocha pede alteração de pauta para votação dos seus 
requerimentos pois precisará se ausentar da sessão para viajar para 
visitar sua mãe. O Sr. Presidente coloca em votação as solicitações feitas 
pelo vereador Delaite Rocha (Professor Delan). Sendo aprovado por 
Unanimidade. O vereador Marcus Marcelo registra a presença da Sra. 
Valdelice. O vereador Divino Bethânia Junior solicita para que possa ser 
votado uma moção de pesar de sua autoria assim como as suas 
proposituras, pois precisará se ausentar da sessão as dezessete horas. 
Requerimentos do vereador Delaite Rocha da Silva (Professor Delan): 
Nº582/019, Nº583/019, Nº584/019, Nº585/019 e Nº586/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O Sr. Presidente 
pede para que todos se coloquem em pé para cantar os parabéns ao 
vereador Delaite Rocha (Professor Delan) pois hoje é o seu aniversário. 
Após os parabéns o Sr. Presidente coloca em votação a solicitação que 
foi feita pelo vereador Divino Bethânia Junior. Sendo aprovada por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino Junior do Nascimento 
(Divino Bethânia Jr.): Nº606/019 e Nº607/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Moção de Pesar Nº042/019 de autoria do 
vereador Divino Bethânia Junior – Pelo falecimento do Sr. Eli Gomes da 
Silva. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade.  O Sr. 
Presidente registra a presença da Ex-vereadora desta Casa de Leis a Sra. 
Cleidimar Aparecida (Cleide) e a convida para ocupar a Tribuna de Honra. 
Requerimento do vereador Wagner Enoque de Souza Nº591/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº690/019, Nº691/019 Nº692/019, 
Nº693/019 e Nº694/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: 
Nº651/019 e Nº652/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho 
(Ferreirinha): Nº365/019 e Nº635/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes 
da Silva (Israel da Terezona): Nº656/019 e Nº657/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Gideon da Silva Soares: Nº564/019 e Nº565/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
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Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque Neto): Nº632/019 e Nº637/019. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos 
do vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº648/019 
e Nº649/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  
Requerimentos do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão): Nº505/019 e 
Nº672/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): 
Nº675/019 e Nº676/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade.  Indicação do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão) 
Nº069/019. A Indicação será encaminhada à quem de direito. Moção de 
Pesar Nº041/019 de autoria do vereador Alcivan Jose Rodrigues (Soldado 
Alcivan) – Pelo falecimento da Sra. Natalina Lombardi. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Tribuna: O vereador Marcus 
Marcelo diz que trabalha na educação desde de 1998 e que conviveu com 
muitos servidores e que hoje usa a palavra para ressaltar o que está 
acontecendo com funcionários de serviços gerais  nas escolas da Rede 
Estadual de Ensino, e que recebeu no seu gabinete uma senhora que 
contribuiu muito para a educação e que está perto de aposentar e que foi 
lhe procurar pois assim como ela, muitos funcionários estão preocupados 
com o que está sendo feito pelo Governo do Estado, onde muitos 
funcionários estão sendo demitidos, pois as escolas estaduais estão na 
responsabilidade de alguns Deputados Estaduais que irão fazer a 
indicação de alguns cargos, e que não tem nada contra os Deputados, 
mas que isso é um absurdo, pois são pessoas que já trabalham nessa 
função por mais de trinta anos e falta apenas um ou dois anos para se 
aposentarem e não conseguirão outro tipo de serviço, e que mais uma 
vez deixa claro que respeita as indicações, mas que tenham um pouco de 
respeito por essas pessoas. Em aparte o vereador José Ferreira 
(Ferreirinha) diz que é uma questão de se pensar no ser humano, e se os 
contratos desses funcionários estiverem vencidos que sejam renovados, 
ou seja, é uma falta de sensibilidade com o ser humano. O vereador 
Marcus Marcelo diz que é muito ruim ver senhoras e senhores sendo 
dispensados e foram lhe procurar chorando e que isso é uma questão de 
se pensar no ser humano, de se pensar no próximo, pois são pessoas 
que já estão desempenhando esses serviços há mais de vinte anos e não 
irão conseguir se adequarem em outra função e ressalta que espera que 
o Governo do Estado possa rever essa situação. Nada mais havendo a 
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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.  
  


