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  Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Sessão Transformado no Culto 
Ecumênico de acordo com o Artigo 105 e Parágrafo 5º do 
Regimento Interno da Câmara Municipal. Aos dez dias do mês 
de dezembro de dois mil e vinte, às quatorze horas sob a 
presidência do vereador Aldair da Costa Sousa, compareceram 
os seguintes vereadores: Alcivan José Rodrigues, Carlos da 
Silva Leite, Divino Júnior do Nascimento, Edimar Leandro da 
Conceição, Enoque Neto Rocha de Souza, Gideon da Silva 
Soares, Gilmar Oliveira Costa, Israel Gomes da Silva, José 
Ferreira Barros Filho, Leonardo Lima Silva, Maria José Cardoso 
Santos e Wagner Enoque de Souza. Todos em número de treze. 
Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta esta 
sessão que foi transformada no Culto Ecumênico de acordo – 
Parágrafo 5º do Artigo 105 do Regimento Interno e convida o 
vereador Alcivan Rodrigues para fazer a leitura da Bíblia. O 
vereador faz a leitura do Salmo – 1º.  O secretário vereador Israel 
Gomes (Israel da Terezona) faz a leitura da ata da sessão 
anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
unanimidade. Correspondências: Oficio Nº051/2020 – Gabinete 
do vereador Delaíte Rocha da Silva (Professor Delan) – Assunto: 
Justificativa de ausência na sessão do dia 10/12/2020. Oficio 
Nº132/2020 – Gabinete do vereador Geraldo Francisco da Silva 
– Assunto: Justificativa de ausência do vereador nas sessões 
que ocorrerão dos dias 08 a 11 de dezembro de 2020. Ordem 
Do Dia: O Sr. Presidente informa que antes da realização do 
Culto irão votar um Projeto do Executivo Municipal que se 
encontra em 3ª votação. Projeto de Lei Nº052/2020 – Dispõe 
sobre a gestão do ensino Público Municipal de Araguaína e dá 
outras providências. Autor: Executivo Municipal. Em 3ª 
discussão. Em 3ª votação. Aprovado por Unanimidade. Culto 
Ministrado pelo Pastor Paulo Martins – Assembleia de Deus 
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CIADSETA. Presenças da Sra. Irmã Rosilene e do vereador 
recém-eleito Sr. Marcus (Marcus do Restaurante) que neste ato 
representa o Pastor João Milton Moreira Gomes da Igreja 
Madureira. O Sr. Presidente vereador Aldair da Costa (Gipão) 
passa a condução dos trabalhos ao Pastor Paulo Martins e em 
seguida o Mestre de Cerimônia Misael faz a abertura do Culto 
com uma mensagem de agradecimento a Deus por esse ano de 
tantas lutas e vitórias e agradece a presença dos Pastores, 
vereadores e a todo público que acompanha esse Culto. O Sr. 
Marcus do Restaurante faz uma breve oração em agradecimento 
pela realização desse momento tão importante. A Orquestra de 
crianças – SEMADA faz a apresentação de músicas em louvor 
a Deus. O Mestre de Cerimônia Sr. Misael agradece a 
apresentação da Orquestra SEMADA e em seguida passa a 
palavra aos cantores Tiago e Michella que cumprimentam a 
todos os presentes e fazem a apresentação de uma canção e de 
um louvor a Deus, o Mestre de Cerimônia destaca que o Tiago 
é filho do Sr. Hilário, servidor da Câmara Municipal de 
Araguaína. Com a palavra o Pastor Fábio de Sousa Vice-
Presidente da Igreja Assembleia de Deus CIADSETA que faz o 
uso da palavra para agradecer por esse convite e deseja a todos 
um Natal e um Ano Novo abençoado.  A músicos da Orquestra 
AGITUS fazem a apresentação de uma música em louvor a 
Deus. Os cantores Tiago e Michella fazem a apresentação de 
mais uma música. Com a palavra o Mestre de Cerimônia Sr. 
Misael ressalta a importância da realização desse Culto e passa 
a palavra ao Pastor Paulo Martins – CIADSETA. O Pastor 
Martins agradece pelo convite para ministrar esse Culto e 
ressalta um texto do Livro do Profeta Jeremias, Capitulo – 29, 
Versículo – 07. Destaca que este é um momento impar e 
destacou a importância de assumir esse cargo de vereador e 
que hoje teve o privilégio de poder sentar numa dessas cadeiras 
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e isso lhe honra muito. Fala que se sente muito feliz, pois durante 
vinte anos o vereador Aldair da Costa (Gipão) esteve nesta Casa 
de Leis e que o mesmo é membro da sua Igreja e que 
desenvolveu um trabalho com muita lisura e responsabilidade e 
que diz isso com base ao que o povo lhe disse nas urnas 
elegendo o seu filho Matheus Mariano e parabeniza também 
todos os vereadores que conseguiram se eleger e aos que não 
conseguiram se sintam vitoriosos também, o Pastor Paulo 
Martins diz que gostaria de agradecer a esta Casa de Leis por 
terem aprovado a Lei que tornou os Templos Religiosos como 
serviço essencial, pois diante do que estão enfrentando com 
essa pandemia, puderam sentir o quanto a religião é essencial 
na vida de todo ser humano. Deseja a todos os vereadores que 
irão assumir o mandato no ano que vem que tenham muita 
sabedoria, prudência e temor a Deus no exercício dos seus 
mandatos e que as Igrejas serão parceiros desta Casa de Leis 
como sempre fizeram para ajudar no que for preciso, pois 
estarão unidos em prol da nossa cidade. Com a palavra o Mestre 
de Cerimônia, que abre a palavra aos vereadores. Com a 
palavra o vereador Divino Bethânia Júnior cumprimenta a todos 
os presentes, agradecendo a presença das crianças da 
Orquestra SEMADA agradece aos servidores da Câmara 
Municipal por sempre ajudarem na realização dos trabalhos 
desta Casa de Leis, agradece os vereadores, os Pastores 
presentes nesta sessão e ao Pastor Paulo Martins pelas belas 
palavras proferidas e ressalta que as oportunidades são únicas 
na nossa vida, mas nada impede de correr atrás delas. Com a 
palavra o vereador Wagner Enoque que agradece 
primeiramente a Deus por tudo que sempre lhe proporcionou em 
sua vida, a todos os vereadores, todos os colaboradores da 
Câmara Municipal e ao seu chefe de gabinete o Pastor Nélio, 
todos sempre o apoiaram e o ajudaram durante o seu mandato 



 
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 

de vereador e que está terminado o seu mandato de cabeça 
erguida e que continuará com o seu trabalho em prol da nossa 
população. Com a palavra a vereadora Maria José (Zezé 
Cardoso) cumprimenta a todos os presentes e agradece a cada 
pessoa que a ajudou, em especial a Deus que lhe proporcionou 
o retorno a esta Casa de Leis, sendo a única mulher reeleita 
novamente e agradece aos seus eleitores que confiaram no seu 
trabalho. O Músico Henrique faz a apresentação de uma música 
em louvor a Deus. O Mestre de Cerimônia passa a palavra ao 
Pastor Freedson Borges que faz uso da palavra em louvor e em 
agradecimento pela realização desse Culto e pela proteção de 
toda a nossa cidade. O Pastor Paulo Martins faz a benção final 
a todos. O Sr. Presidente vereador Aldair da Costa (Gipão) 
reassume a Presidência e declara encerrada esta sessão que foi 
transformada em um Culto Ecumênico de acordo com o Artigo 
105 – Parágrafo 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal. 
Para constar lavrou-se esta ata que depois de lida e aprovada 
será devidamente assinada.  
  


