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Ata da Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins.  Sessão Extraordinária sem Remuneração. Aos doze dias do mês de Julho 
de dois mil e dezoito, às nove horas sob a presidência do vereador Marcus Marcelo de 
Barros Araújo, compareceram os seguintes vereadores: Aldair da Costa Sousa, 
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, 
Israel Gomes da Silva, José Ferreira Barros Filho, Leonardo Lima Silva, Manoel 
Messias Moreira de Brito, Maria José Cardoso Santos e Wagner Enoque de Souza. 
Todos em número de quatorze. Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta 
esta sessão Extraordinária sem Remuneração e convida o vereador Delaite 
(Professor Delan) 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. Correspondências: Oficio Gab. Ver. Carlos da Silva Leite 
Nº68/2018 – Assunto: Justificativa de ausência na sessão do dia 12 de Julho de 2018. 
Oficio. 019/2018 – CM/GVG – Gabinete do vereador Gilmar Oliveira – Assunto: 
Comunicar a ausência do vereador na sessão do dia 12 de Julho de 2018.  Ordem Do 
Dia: Projeto de Lei Nº036/018 – Cria o Complexo de Turismo e Negócios Via Lago em 
Araguaína – Tocantins. Autor: Executivo Municipal. Em 3ª discussão. Em 3ª votação. 
Aprovado por Unanimidade. Considerações Finais: O vereador Edimar Leandro 
destaca que foi inaugurada a sede própria da Casa de Acolhimento Ana Carolina e 
informa que o Deputado Estadual Elenil da Penha destinou Emenda Parlamentar para 
que essa obra pudesse ser concluída e que isso é muito importante para a nossa 
cidade, pois esta Casa irá acolher cerca de trinta crianças. O vereador Delaite 
(Professor Delan) destaca que não pode ser esquecido que para que essas sessões 
extraordinárias pudessem ocorrer o administrativo da Casa trabalhou e está 
trabalhando todos os dias e todos precisam valorizar. Ressalta que a saúde do nosso 
município precisa ser vista com mais atenção e destaca que tem um levantamento de 
como anda a saúde da nossa cidade e que irá entrar em contato com o Sr. Secretário 
Municipal da Saúde para informar ao mesmo sobre essa situação, pois pessoas que 
precisam de medicamentos de uso continuo não estão conseguindo receber os 
medicamentos, pois os mesmos estão em falta. O vereador Delaite (Professor Delan) 
diz ainda que irá fazer essa reclamação no Ministério Público e que já está informando 
para que todos fiquem cientes dessa situação.  O Sr. Presidente informa ao vereador 
Delaite (Professor Delan) que já foi protocolado na Câmara os Relatórios da Saúde e 
que quando retornarem com as sessões ordinárias já será marcada a Audiência 
Pública para prestação de contas da Secretaria Municipal da Saúde. Nada mais 
havendo a tratar o Sr. Presidente agradece a presença de todos e declara encerrada 
esta sessão extraordinária sem remuneração.  Para constar lavrou-se esta ata que 
d e p o i s  d e  l i d a  e  a p r o v a d a  s e r á  d e v i d a m e n t e  a s s i n a d a .    
 


