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Ata da 2ª Sessão Extraordinária da Câmara 

Municipal de Araguaína, Estado do Tocantins. 

Sessão Extraordinária Sem Remuneração. Aos 

dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e 

vinte e dois, às treze horas, sob a presidência do 

vereador Gideon da Silva Soares, compareceram os 

seguintes vereadores: Abraão de Araújo Pinto, 

Alcivan José Rodrigues, Divino Júnior do Nascimento, 

Edimar Leandro da Conceição, Geraldo Francisco da 

Silva, Jorge Ferreira Carneiro, Luciano Félix Santana 

Sousa, Marcos Antônio Duarte da Silva,  Maria José 

Cardoso Santos, Matheus Mariano de Sousa, Paula 

Rodrigues Zerbini, Robert Delmondes Barbosa, 

Terciliano Gomes Araújo, Thiago Costa Cunha, 

Wilson Lucimar Alves Carvalho e Ygor Sousa Cortez. 

Todos em número de dezessete. Havendo número 

legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e 

convida o vereador Marcos Duarte para fazer a leitura 

da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo – 01. O 

secretário vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado 

Alcivan) faz a leitura da ata da sessão anterior. Em 

discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 

Ordem do Dia: Projeto de Lei Complementar 

Nº036/022 – Acrescenta o Parágrafo Único no Art.11 

da Lei Complementar nº116/2022 para dispor sobre a 
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isenção de contribuição previdenciária, até o limite 

máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, 

dos aposentados e pensionistas já em gozo deste 

benefício na entrada em vigor daquela Lei 

Complementar. É feito a leitura na íntegra do referido 

projeto. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado 

por Unanimidade. Projeto de Lei Complementar 

Nº035/022 – Altera e acresce dispositivo à Lei 

Complementar nº008 de 07 de setembro de 2013, que 

dispõe sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano – 

IPTU. Autor: Executivo Municipal. Em 2ª discussão. 

Em 2ªvotação. Aprovado por Unanimidade.  Moção 

de Pesar Nº516/022 de autoria do vereador Edimar 

Leandro da Conceição – A Família da Sra. Rosangela 

Dias de Brito. Em discussão. Em votação. Aprovado 

por Unanimidade. Moção de Pesar Nº517/022 de 

autoria dos vereadores Alcivan Rodrigues e Gideon 

Soares – A Família da Sra. Jackeline Pereira dos 

Santos. Em discussão. Em votação. Aprovado por 

Unanimidade. A vereadora Maria José (Zezé 

Cardoso) assume a Presidência da Mesa Diretora. 

Coma palavra o vereador Gideon Soares diz que 

como estão na última sessão do ano e que para os 

dois próximos anos o Presidente será o vereador 

Marcos Duarte e diante disso gostaria de agradecer a 
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todos os vereadores pela compreensão e por tudo 

que fizeram para ajudar na sua gestão de Presidente 

e que fez tudo o que pôde para que tudo desse certo 

durante a seu mandato de Presidente dessa Casa de 

Leis e deseja ao vereador Marcos Duarte muita sorte 

e sucesso nessa nova caminhada em sua vida e 

ressalta que provavelmente não estará nesta Casa de 

Leis pois recebeu o convite do Sr. Prefeito para 

assumir uma Secretária. O vereador Alcivan 

Rodrigues parabeniza o vereador Gideon Soares pelo 

mandato que realizou e deseja muito sucesso nesta 

nova etapa da sua vida frente a Secretaria Municipal 

que irá assumir. A vereadora Paula Zerbini agradece 

ao vereador Gideon Soares pela forma como foi 

acolhida nesta Casa de Leis e o deseja muita sorte ao 

mesmo. Com a palavra o vereador Matheus Mariano 

diz ao vereador Gideon Soares que o mesmo realizou 

um grande trabalho frente a Câmara Municipal e 

deseja muito sucesso ao mesmo. O vereador Wilson 

Carvalho agradece ao vereador Gideon Soares pelo 

trabalho que realizou e que o considera seu amigo e 

deseja que Deus o abençoe nessa nova caminhada 

da sua vida. Com a palavra o vereador Jorge Carneiro 

diz ao vereador Gideon Soares que é muito grato por 

tudo que fez por ele e deseja muita sorte e que o 
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considera como amigo. Com a palavra o vereador 

Divino Bethânia Júnior parabeniza o vereador Gideon 

Soares e que o mesmo sabe que antes de tudo é seu 

amigo particular e o quanto o considera e que pode 

sempre contar com sua amizade e deseja sempre que 

Deus o abençoe. O vereador Ygor Cortez parabeniza 

o vereador Gideon Soares desejando muito sucesso. 

O vereador Geraldo Silva cumprimenta e parabeniza 

o vereador Gideon Soares desejando muito sucesso. 

O vereador Robert Delmondes canta uma música 

como mensagem ao vereador Gideon Soares e 

deseja muita sorte ao mesmo e tem certeza que o fará 

um excelente trabalho. A Sra. Presidente em 

exercício vereadora Maria José (Zezé Cardoso) diz 

que foi uma honra trabalhar ao lado do vereador 

Gideon Soares e o agradece muito por tudo 

desejando muito sucesso. Com a palavra o vereador 

Marcos Duarte ressalta que deseja toda prosperidade 

e bênçãos e tem certeza que em breve o vereador 

Gideon Soares retornará a esta Casa de Leis e pede 

perdão caso tenha feito algo que o magoou e que o 

vereador Gideon Soares cumpriu com excelência o 

seu papel frente à Câmara Municipal e o agradece por 

tudo. O vereador Gideon Soares agradece 

imensamente por todas as palavras proferidas a sua 
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pessoa. O vereador Geraldo Silva assume a 

Presidência da Mesa Diretora. O vereador Marcos 

Duarte faz a leitura de um relatório do seu trabalho ao 

longo desse ano e que os próximos anos serão de 

muito trabalho para todos. O vereador Gideon Soares 

ressalta que não falou dos servidores da Casa, pois 

está se reunindo com cada departamento e fazendo 

os agradecimentos pessoalmente. Nada mais 

havendo a tratar o Sr. Presidente em exercício 

vereador Geraldo Silva 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.  

 

 


