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Ata da 3º Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado 
do Tocantins. Aos dias trinta 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 o vereador Israel Gomes da Silva para 
fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em Salmo 127. O secretário faz a 
leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
unanimidade. Correspondências: OFÍCIO nº 56/17 – Gabinete do vereador José 
Ferreira Barros Filho (Ferreirinha) – Assunto: Comunicação de ausência do 
vereador. 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 3ª discussão o Projeto de Lei Complementar nº 012/17 do 
Executivo Municipal. Em 3ª 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 3ª discussão o Projeto de Lei Complementar nº 013/17 do 
Executivo Municipal. Em 3ª votação o Projeto de Lei Complementar nº 013/17 do 
Executivo Municipal. Aprovado por unanimidade. Considerações pessoais: o 
vereador Alcivan Rodrigues agradece a todos pelo ano e que Deus derrame 
bênçãos sobre cada um. O vereador Divino Bethânia Júnior deseja um ano com 
muitas realizações cheio do amor de Deus e informa que até 20 de janeiro terá 
protocolado sugestões de Emendas ao Regimento Interno, tais como: sugerir que 
haja mais de uma Sessão Extraordinária por dia e que os Projetos que forem 
aprovados em 1ª e 2ª votação não necessitem de 3ª votação. O vereador Gilmar 
Oliveira deseja a todos um feliz 2018 e que Deus possa os abençoar. O vereador 
Israel Gomes agradece a todos pela amizade e deseja um feliz ano novo. O 
vereador Silvano Faria agradece a Deus pela oportunidade de estar nessa Casa de 
Leis e que Deus ilumine a todos. O vereador Professor Delan agradece a todos que 
juntos com ele fizeram um árduo trabalho e ressalta que neste ano fez análise de 
mais de 70 Projetos e mais de 80 emendas, agradece a todos pelo carinho e 
compreensão e deseja um feliz ano novo. A vereadora Zezé Cardoso cumprimenta a 
todos e deseja um feliz ano novo. O vereador Edimar Leandro agradece a Deus por 
estar nessa Casa na condição de vereador e deseja que Deus abençoe a todos. O 
vereador Aldair (Gipão) diz que como líder do Prefeito gostaria de agradecer aos 
nobres vereadores pelo empenho com que votaram os Projetos e cumprimenta a 
esposa do seu assessor Misael, a Sra. Jessica e sua irmã Débora. O Sr. Presidente 
agradece a todos os vereadores pela confiança e ressalta que entrará no seu último 
ano como Presidente desta Casa. Comenta ainda a respeito dos prefeitos de 
Arguianópolis e Araguanã que renunciaram aos mandatos devido as dificuldades de 
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ser um gestor municipal. Cumprimenta a todos e deseja um Feliz Ano Novo. Nada 
mais havendo a tratar o Sr. Presidente agradece a presença de todos e declara 
encerrada esta Sessão Extraordinária sem remuneração e convoca Sessão para 
data e hora regimental. Para constar lavrou-se esta ata que depois de lida e 
aprovada será devidamente assinada. 

 


