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Ata da 3º Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado 
do Tocantins. Aos vinte e três dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às 
nove horas e trinta minutos, 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, Israel Gomes da Silva, José Ferreira Barros Filho, Leonardo Lima 
Silva, Maria José Cardoso Santos, Silvano Faria da Silva e Wagner Enoque de 
Souza. Todos em número de quinze. Havendo número legal o Sr. Presidente declara 
aberta esta sessão e convida o vereador Gideon da Silva Soares para fazer a leitura 
da Bíblia. O vereador faz a leitura em Salmo vinte e três. O secretario faz a leitura da 
ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 
Correspondências: OFÍCIO 142/2017 – GABPREF – Assunto convocação de Sessão 
Extraordinária. Ordem Do Dia: Projeto de Lei nº 072/017 – Estima a Receita e Fixa a 
Despesa do Município de Aragaína-TO, estabelecendo o Programa de Trabalho 
para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências – LOA – Autor: 
Executivo Municipal. Em 3ª discussão o Projeto nº 072/017 – LOA. Em 3ª votação o 
Projeto nº 072/017 – LOA. Aprovado por unanimidade. O vereador Professor Delan 
agradece a Deus pela vida de todos e deseja um feliz natal, cheio de muita paz. O 
Sr. Presidente também cumprimenta a todos e deseja um feliz natal. O vereador 
Divino Bethânia Júnior ressalta que o natal é época de reflexão e deseja muita paz e 
felicidade a todos. O vereador Soldado Alcivan deseja a todos os colaboradores da 
Casa e em especial aos seus assessores um feliz natal. A vereadora Zezé Cardoso 
deseja um feliz natal a toda a família da Câmara, em especial aos seus assessores. 
O vereador Aldair (Gipão) parabeniza o vereador Divino Bethânia Júnior pelas 
palavras a respeito do natal e comenta sobre um vídeo que está circulando nas 
redes sociais do Sr. Edmundo Galdino denegrindo a imagem do Poder Legislativo. 
Também fazem ressalvas sobre este vídeo os vereadores Israel Gomes, Edimar 
Leandro, Divino Bethânia Júnior e o Sr. Presidente Marcus Marcelo. O vereador 
Wagner Enoque cumprimenta sua amiga e companheira do partido PRB, a Sra. 
Joelma Guida. O vereador Geraldo Silva deseja um feliz natal a todos com muitas 
bênçãos do Senhor. O Sr. Presidente solicita do secretário que faça a leitura de um 
ofício do gabinete do vereador Gilmar Oliveira. O secretário faz a leitura do ofício 
OF/CM/GVG nº 051/2017 – Gabinete do vereador Gilmar Oliveira. Assunto: ausência 
do vereador nesta Sessão. O vereador Divino Bethânia Júnior pede que cantem os 
parabéns para o seu assessor Renan, já que hoje é seu aniversário. O vereador 
Professor Delan também parabeniza seu assessor Yuri que fará aniversário nos 
próximos dias e que os parabéns também se estendam a ele. 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 depois 
de lida e aprovada será devidamente assinada. 
 


