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Ata da 2º Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos vinte e nove dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às 
nove horas, sob a presidência do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo, 
compareceram os seguintes vereadores: Alcivan José Rodrigues, Aldair da Costa 
Sousa, Carlos da Silva Leite, Divino Júnior do Nascimento, Delaite Rocha da Silva, 
Edimar Leandro da Conceição, Geraldo Francisco da Silva, Gideon da Silva Soares, 
Gilmar Oliveira Costa, Israel Gomes da Silva, Leonardo Lima Silva, Maria José 
Cardoso Santos, Silvano Faria da Silva e Wagner Enoque de Souza. Todos em 
número de quinze. O Sr. Presidente convida a vereadora Zezé Cardoso para fazer a 
leitura da Bíblia. A vereadora faz a leitura em Salmo 95. O secretário faz a leitura da 
ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. O 
Sr. Presidente informa que a ata da Sessão Extraordinário do dia vinte e um de 
dezembro de dois mil e dezessete terá uma errata em atendimento ao requerimento 
verbal do vereador Professor Delan, baseado no artigo 131 do Regimento de 
Interno, já que foi apenas um equívoco na redação da ata, pois foi comprovado pelo 
áudio da referida Sessão que a Emenda nº 017/017 foi aprovada por unanimidade. 
Em seguida o Sr. Presidente solicita ao secretário que faça a leitura da ata do dia 
vinte e um dezembro com a referida errata. É feita a leitura da ata. Em discussão. 
Em votação. Aprovada por unanimidade. Correspondências: OFÍCIO nº 55/17 – 
Gabinete do vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha) – Assunto: 
comunicação da ausência do vereador. O vereador Wagner Enoque solicita a 
suspensão da Sessão para reunião com todos os vereadores. A Sessão é suspensa. 
Reaberto os trabalhos. O vereador Wagner Enoque solicita a retirada da Emenda 
Modificativa nº 017/017 de sua autoria ao Projeto de Lei Complementar nº 012/17 do 
Executivo Municipal. O Sr. Presidente retira a referida emenda a pedido do autor da 
mesma. Ordem do Dia: Projeto de Lei Complementar nº 012/17 – Institui o Novo 
Código Tributário do Município de Araguaína e adota outras providências. Autor: 
Executivo Municipal. Em 2ª discussão o Projeto de Lei Complementar nº 012/17 do 
Executivo Municipal. O vereador Geraldo Silva afirma que sente muita alegria em 
fazer parte da Câmara Municipal de Araguaína e que esta nunca deixou de cumprir 
seu papel que é votar Projetos e cita o PPA, a LDO e a LOA. Ressalta que muitos 
vereadores que estavam com viagem marcada tiveram que adiar para estarem aqui 
hoje votando esse Projeto que é de suma importância, Projeto esse que deveria ter 
sido enviado a esta Casa até o dia dois de outubro e não o foi, sendo assim o 
mesmo só passará a valer a partir de dois de abril o que acarretará perda ao 
Município. Em aparte o vereador Alcivan Rodrigues diz que comunga com o 
pensamento do vereador Geraldo Silva e parabeniza todos os vereadores e 
principalmente o vereador Professor Delan e os demais membros das Comissões 
que têm o papel de exarar pareceres e o fizeram em tempo recorde e antecipa seu 
voto favorável ao Projeto. O vereador Israel Gomes diz que enquanto estavam 
culpando os vereadores pela não aparição nas Sessões anteriores, eles estavam 
estudando o Projeto para votar com mais clareza e declara voto favorável ao Projeto. 
O vereador Edimar Leandro reforça que o erro não foi da Câmara e sim dos 
secretários, uma vez que estes mandaram o Projeto com atraso. Em 2ª discussão o 
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Projeto de Lei Complementar nº 012/17 do Executivo Municipal. Em 2ª votação o 
Projeto de Lei Complementar nº 012/17 do Executivo Municipal. Aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei Complementar nº 013/17 – Institui o Programa Nota 
CIDADÃ e dá outras providências. Autor: Executivo Municipal. Em 2ª discussão o 
Projeto de Lei Complementar nº 013/17 do Executivo Municipal. Em 2ª votação o 
Projeto de Lei Complementar nº 013/17 do Executivo Municipal. Aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei nº 074/2017 – Autoriza o Município de Araguaína, 
Tocantins, a filiar-se à Associação Tocantinense de Municípios (ATM) e a 
Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e dá outras providências. Autor: 
Executivo Municipal. Em 3ª discussão o Projeto de Lei nº 074/2017 do Executivo 
Municipal. Em 3ª votação o Projeto de Lei nº 074/2017 do Executivo Municipal. 
Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente agradece a 
presença de todos e declara encerrada esta Sessão Extraordinária sem 
remuneração e convoca Sessão Extraordinária sem remuneração para amanhã, dia 
trinta de dezembro. Para constar lavrou-se esta ata que depois de lida e aprovada 
será devidamente assinada. 


