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Ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal 

de Araguaína, Estado do Tocantins. Aos quinze dia 

do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às nove 

horas, sob a presidência do vereador Gideon da Silva 

Soares, compareceram os seguintes vereadores: 

Abraão de Araújo Pinto, Alcivan José Rodrigues, 

Claudiel Machado dos Santos, Divino Junior do 

Nascimento, Edimar Leandro da Conceição, Geraldo 

Francisco da Silva, João Carlos Pereira de Souza, 

Marcos Antônio Duarte da Silva,  Maria José Cardoso 

Santos, Matheus Mariano de Sousa, Paula Rodrigues 

Zerbini, Ricardo Pereira do Nascimento, Ricardo 

Rodrigo Cavalcante Braga, Robert Delmondes 

Barbosa,  Terciliano Gomes Araújo e Wilson Lucimar 

Alves Carvalho. Todos em número de dezessete. 

Havendo número legal o Sr. Presidente declara 

aberta esta sessão e convida o vereador Geraldo 

Silva para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a 

leitura Provérbios – capítulo 01. O secretário vereador 

Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) faz a leitura 

da ata da sessão anterior. Em discussão. Em 

votação. Aprovado por unanimidade. 
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Correspondências:    Ordem Do Dia: Requerimentos 

de autoria do vereador Abraão de Araújo Pinto 

Nº1821/022. Em discussão. Em votação. Aprovado 

por Unanimidade. Requerimentos do vereador 

Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): 

Nº1719/022 e Nº1866/022. Em discussão. Em 

votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento 

do vereador Claudiel Machado dos Santos 

Nº1811/022. Em discussão. Em votação. Aprovado 

por Unanimidade. Requerimentos do vereador 

Edimar Leandro da Conceição: Nº1678/022 e 

Nº1851/022. Em discussão. Em votação. Aprovados 

por Unanimidade. Requerimentos do vereador 

Geraldo Francisco da Silva: Nº1721/022 e 

Nº1722/022. Em discussão. Em votação. Aprovados 

por Unanimidade. Requerimentos do vereador 

Gideon da Silva Soares:  Nº1674/022 e Nº1755/022. 

Em discussão. Em votação. Aprovados por 

Unanimidade. Requerimentos do vereador João 

Carlos Pereira de Sousa (João Nelore): Nº1783/022 e 

Nº1784/022. Em discussão. Em votação. Aprovados 

por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
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Marcos Antônio Duarte da Silva: Nº836/022 e 

Nº1728/022. Em discussão. Em votação. Aprovados 

por Unanimidade. Requerimentos do vereador 

Matheus Mariano de Sousa: Nº1733/022 e 

Nº1734/022. Em discussão. Em votação. Aprovados 

por Unanimidade. Requerimentos do vereador 

Ricardo Pereira do Nascimento (Ricardo JM): 

Nº1588/022 e Nº1589/022. Em discussão. Em 

votação. Aprovados por Unanimidade. 

Requerimentos do vereador Ricardo Rodrigo 

Cavalcante Braga (Ricardo Braga): Nº1802/022 e 

Nº1803/022. Em discussão. Em votação. Aprovados 

por Unanimidade. Requerimentos do vereador Robert 

Delmondes Barbosa: Nº1796/022 e Nº1797/022. Em 

discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 

Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: 

Nº1605/022, Nº1606/022, Nº1607/022, Nº1667/022, 

Nº1668/022, Nº1697/022 e Nº1698/022. Em 

discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 

Requerimento do vereador Wilson Lucimar Alves 

Carvalho Nº1684/022. Em discussão. Em votação. 

Aprovado por Unanimidade. O Sr. Presidente convida 
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o Servidor Fernando Tavares para fazer a abertura 

desse momento de homenagens ao Dia dos Pais e 

dar prosseguimento ao mesmo. O Sr. Fernando 

convida o Sr. Renilson Mendes – servidor da Câmara 

Municipal, para fazer uma oração. Em seguida o Sr. 

Fernando faz a leitura de uma mensagem 

parabenizando a todos os Pais presentes e convida o 

Sr. Presidente vereador Gideon Soares para fazer a 

entrega da homenagem ao seu Tio Sr. Gilson José 

Soares, o vereador Gideon convida o seu filho Pedro 

Henrique para fazer a entrega juntamente com ele. 

Com a palavra o vereador Gideon Soares que 

ressalta que até hoje não conseguiu superar a perda 

do seu pai e parabeniza a todos os pais presentes 

nesta sessão. Em seguida o Sr. Fernando convida o 

vereador Abraão de Araújo para fazer a entrega da 

homenagem ao Sr. José Divino de Sousa Dias que é 

seu amigo, o vereador Abrão de Araújo parabeniza a 

todos os pais na pessoa do seu homenageado. 

Dando continuidade o Sr. Fernando convida o 

vereador Alcivan Rodrigues para fazer a entrega ao 

seu pai o Sr. Alcides José Rodrigues. O vereador 
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Alcivan Rodrigues faz um breve relato da vida do seu 

pai e diz que lhe honra muito ter o seu pai hoje 

presente nesta sessão para receber essa 

homenagem e deixa os parabéns a todos os pais. Em 

seguida o Sr. Fernando convida o vereador Claudiel 

Santos para fazer a entrega da homenagem ao seu 

pai o Sr. José Pereira dos Santos. O vereador 

Claudiel destaca que o seu pai sempre foi seu grande 

incentivador e nunca deixou de lhe apoiar em todos 

os seus sonhos e projetos e parabeniza a todos os 

pais na pessoa do seu pai. Em seguida o Sr. 

Fernando convida o vereador Edimar Leandro para 

fazer a entrega da homenagem ao Sr. Carlos Alberto 

Silva (Peixoto) que é assessor do seu gabinete. Com 

a palavra o vereador Edimar Leandro destaca que o 

seu pai não pôde estar hoje presente para receber 

essa homenagem por estar com a saúde debilitada e 

nome do Sr. Peixoto homenageou seu pai. O Sr. 

Fernando convida o vereador Geraldo Silva para 

fazer a entrega da homenagem ao seu Pai o Sr. 

Francisco Mendes de Sousa. Em seguida o vereador 

Geraldo Silva faz um breve relato da vida do seu pai 
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e que lhe honra muito ter o seu pai hoje para receber 

essa homenagem e faz a leitura de uma mensagem 

parabenizando a todos os pais pelo Dia dos Pais 

comemorado ontem. O servidor Fernando Tavares 

convida o vereador João nelore para fazer a entrega 

da homenagem ao seu pai o Sr. José Rodrigues de 

Sousa, o vereador João Nelore ressalta que é uma 

alegria e uma honra de ter a presença do seu pai, pois 

teve que vir da sua cidade para participar desse 

momento tão importante e parabeniza a todos os 

pais. O Sr. Fernando convida o vereador Marcos 

Duarte para fazer a entrega da homenagem ao seu 

pai o Sr. Antônio Modesto da Silva. Com a palavra o 

vereador Marcos Duarte diz que sempre leva para a 

sua vida os exemplos do seu pai, e faz uma breve 

reflexão de que estão tentando desvirtuar o papel dos 

pais nas famílias e por isso estão enfrentando tantos 

problemas com os filhos, por isso é tão importante 

que todos os pais saibam do quão grande é o papel 

dos pais na criação dos seus filhos e aproveitem cada 

momento na vida de um filho.  O Servidor Fernando 

convida a vereadora Maria José (Zezé Cardoso) para 



 
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 

 

fazer a entrega da homenagem ao seu Cunhado o Sr. 

Elton Lira. Com a palavra a vereadora Maria Cardoso 

(Zezé Cardoso) diz que ficou muito emocionada com 

as homenagens aos pais, pois perdeu seu pai há doze 

anos e hoje se estivesse presente teria muito orgulho 

de ver a sua filha como vereadora e hoje homenageia 

todos os pais presentes e sintam-se abraçados. O 

servidor Fernando convida o vereador Matheus 

Mariano para fazer a entrega da homenagem ao seu 

pai o Sr. Aldair da Costa Sousa (Ex-vereador e Ex-

Presidente da Câmara Municipal). O vereador 

Matheus Mariano parabeniza a todos os pais na 

pessoa do seu pai e que hoje é uma alegria e uma 

honra muito grande poder fazer essa homenagem ao 

seu pai e poder ter ele nesta Casa de Leis e ver ele 

como vereador da Câmara Municipal. Dando 

continuidade o Sr. Fernando convida o vereador 

Ricardo Pereira para fazer a entrega ao seu Tio o Sr. 

José Rodrigues de Sousa. Com a palavra o vereador 

Ricardo Pereira (JM) diz que não teve o privilégio de 

ter sido criado pelo seu pai, foi a sua mãe que lhe 

criou e aos dezenove anos como não tinha uma 
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pessoa como exemplo paterno e chorou muito nessa 

época pedindo a Deus um pai, por isso sabe da 

importância da presença do pai na criação de um filho 

e por isso fala a todos que valorizem muito os seus 

pais e que o seu avô é que lhe registrou e o seu Tio 

que hoje homenageia foi quem sempre ajudou o seu 

avô na sua criação. O servidor Fernando convida o 

vereador Ricardo Braga para fazer a entrega da 

homenagem ao seu Avô o Sr. Rodrigo Dias Braga. O 

vereador Ricardo Braga ressalta que é difícil falar de 

pai, pois há dois anos perdeu seu pai, que foi um 

homem guerreiro e honesto e que muito lhe ensinou 

e hoje gostaria muito de tê-lo presente nesta sessão 

para homenageá-lo e faz essa homenagem na 

pessoa do seu avô. O servidor Fernando convida o 

vereador Robert Delmondes para a fazer a entrega da 

homenagem ao seu pai o Sr. Adailton Delmondes da 

Silva. Com a palavra o vereador Robert Delmondes 

que ressalta ser uma honra poder fazer essa 

homenagem ao seu pai que sempre foi e é o seu 

exemplo e que o seu mandato é um sonho alcançado 

por ter tido o seu pai sempre ao seu lado e o 
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parabeniza pelo dia dos Pais. O Sr. Fernando convida 

o vereador Terciliano Gomes para fazer a entrega da 

homenagem ao seu pai o Sr. Vanderlan Gomes 

Araújo. Com a palavra o vereador Terciliano Gomes 

parabeniza o Sr. Presidente pela realização desse 

momento de suma importância, em seguida 

parabeniza o seu pai deixando como mensagem a 

música “Pai” do cantor Fábio Júnior e que lhe honra 

muito ter um grande pai que lhe ensina muito todos 

os dias e se hoje conseguiu estar vereador é por tido 

sempre o apoio do seu pai. O Servidor Fernando 

convida o vereador Wilson Carvalho para fazer a 

entrega da homenagem aos seus filhos Wallyson 

Pereira da Silva e Wildson Presley Carvalho Silva. 

Com a palavra o vereador Wilson Carvalho ressalta 

que como não tem mais o seu pai vivo sabe o quanto 

é importante valorizar um pai ainda em vida e hoje 

ficou muito feliz de poder ter os seus filhos para 

receber essa homenagem e parabeniza a todos os 

pais. Em seguida o Sr. Fernando comunica a todos os 

vereadores que os mesmos também receberam a 

homenagem e os servidoras do gabinete do Sr. 
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Presidente vereador Gideon Soares fazem a entrega 

de uma lembrança ao Sr. Presidente.  Em seguida o 

Sr. Presidente informa a todos que será servido um 

café da manhã em homenagem a todos os pais. A 

sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. 

Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso 

Santos (Zezé Cardoso): Nº1524/022 e Nº1525/022. 

Em discussão. Em votação. Aprovados por 

Unanimidade. Moção de Aplausos de autoria do 

vereador Geraldo Francisco da Silva Nº391/022 – À 

Coordenação da Associação de Mulheres do Distrito 

de Novo Horizonte, pela organização dos eventos em 

comemoração ao 6º aniversário, homenageando a 

Presidente Gheniffer Libânio como representante da 

Associação. Em discussão. Em votação. Aprovado 

por Unanimidade. Moções de Aplausos de autoria do 

vereador Terciliano Gomes de Araújo: Nº364/022 – À 

empresa Loolipopy Presentes, pelos seus 36 anos de 

funcionamento. Nº376/022 – À empresa Socria – 

Produtos Agropecuários, pelos seus 20 anos de 

funcionamento. Em discussão. Em votação. 

Aprovados por Unanimidade. Indicações de autoria 
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do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado 

Alcivan): Nº104/022 e Nº105/022. Indicação de 

autoria do vereador Claudiel Machado dos Santos 

Nº100/022. Indicação de autoria do vereador Edimar 

Leandro da Conceição Nº103/022. Indicações de 

autoria do vereador Robert Delmondes Barbosa: 

Nº097/022 e Nº098/022. As Indicações serão 

encaminhadas a quem de direito. Tribuna: Com a 

palavra o vereador Alcivan Rodrigues (Soldado 

Alcivan) ressalta sobre a participação da Senadora 

Kátia Abreu que sempre esteve atenta as 

necessidades do município de Araguaína e diz que 

destaca com toda convicção que boa parte do 

desenvolvimento de Araguaína se deve a atuação da 

Senadora Kátia Abreu no Senado Federal e faz um 

relato de obras concretizadas graças à atuação da 

Senadora, e diz que é com muito orgulho que informa 

a todos que foi escolhido pela Senadora Kátia Abreu 

para compor a sua Chapa ao Senado, na condição de 

segundo Suplente e que lhe honra muito esse 

reconhecimento e que aceitou esse convite mas 

sempre com o pé no chão, nunca esquecendo de 
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suas raízes e agradece a todos que direta e 

indiretamente participaram dessa construção e a 

todos que depositaram confiança a sua pessoa.  Com 

a palavra o vereador Edimar Leandro convida a todos 

os araguainenses para dia 18 de agosto as 19horas o 

lançamento da candidatura para Deputado Federal do 

Sr. Alexandre Guimarães no Espaço Seven. O 

vereador Geraldo Silva usa a palavra para fazer seus 

agradecimentos ao Sr. Prefeito Wagner Rodrigues 

pelo apoio do mesmo na realização da Cavalgada do 

Distrito de Novo Horizonte. A vereadora Maria José 

(Zezé Cardoso) diz que gostaria de deixar reafirmado 

o seu compromisso e o seu apoio ao Candidato a 

Deputado Estadual Marcus Marcelo. Com a palavra o 

vereador Matheus Mariano faz os seus 

agradecimentos pelo atendimento na instalação dos 

banheiros moveis na Vila Lago. O vereador Wilson 

Carvalho declara o seu apoio ao candidato a 

Deputado Estadual Marcus Marcelo. Nada mais 

havendo a tratar o Sr. Presidente agradece a 

presença de todos e declara encerrada esta Sessão. 
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Para constar lavrou-se esta ata que depois de lida e 

aprovada será devidamente assinada. 


