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  Ata da Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Sessão Extraordinária Sem 
Remuneração. Aos vinte e três dias do mês de dezembro de dois 
mil e vinte, às nove horas sob a presidência do vereador Aldair 
da Costa Sousa, compareceram os seguintes vereadores: 
Alcivan José Rodrigues, Carlos da Silva Leite, Delaíte Rocha da 
Silva, Divino Júnior do Nascimento, Edimar Leandro da 
Conceição, Enoque Neto Rocha de Souza, Geraldo Francisco 
da Silva, Gideon da Silva Soares, Gilmar Oliveira Costa, Israel 
Gomes da Silva, José Ferreira Barros Filho, Leonardo Lima 
Silva, Maria José Cardoso Santos e Wagner Enoque de Souza. 
Todos em número de quinze. Havendo número legal o Sr. 
Presidente declara aberta esta sessão e convida o vereador 
Delaíte Rocha (Professor Delan) para fazer a leitura da Bíblia. O 
vereador faz a leitura do Salmo – 45.  O secretário vereador 
Israel Gomes (Israel da Terezona) faz a leitura da ata da sessão 
anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
unanimidade. Ordem Do Dia: Projeto de Lei Nº051/2020 – Estima 

a Receita e Fixa a Despesa do Município de Araguaína –TO, 
estabelecendo o Programa de Trabalho para o exercício financeiro 
de 2021 – LOA e dá outras providências. Em 3ª discussão. Em 3ª 
votação. Aprovado por Unanimidade. Todos os vereadores falaram 
em agradecimento pelos quatro anos desta legislatura e em especial 
as famílias, aos assessores dos gabinetes e a todos os servidores 
desta Casa de Leis por estarem sempre prontos a ajudarem no que 
precisam e desejam felicidades e que Deus abençoe grandemente a 
todos. O Sr. Presidente ressalta que foi combinado a realização de 
um café da manhã com os servidores da Casa e irá suspender a 
sessão após a realização deste café da manhã em seguida 
retornarão com esta sessão extraordinária. A sessão é suspensa. 
Reaberto os trabalhos. O Sr. Presidente vereador Aldair da Costa 
(Gipão) ressalta que foi uma honra trabalhar nesta Casa de Leis por 
quatro mandatos e agradece a todos os vereadores e assessores 
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com quem trabalhou em todos os seus mandatos, a todos os 
servidores desta Casa de Leis que sempre estão presentes ajudando 
a todos os vereadores na condução dos trabalhos deste Parlamento 
e a sua família que sempre esteve ao seu lado lhe apoiando em todas 

as suas lutas. 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.  
 
 
 
 


