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Ata da 3ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos doze dias do mês de Junho de dois mil e dezessete, às quatorze 
horas sob a presidência do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo, 
compareceram os seguintes vereadores: Alcivan José Rodrigues, Aldair da Costa 
Sousa, Carlos 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, José Ferreira Barros Filho, Leonardo 
Lima Silva, Maria José Cardoso Santos, Silvano Faria da Silva e Terciliano Gomes 
Araújo. Todos em número de dezesseis. Havendo número legal o Sr. Presidente 
declara aberta esta sessão e convida o vereador Israel Gomes para fazer a leitura 
da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo 120. O secretario faz a leitura da ata da 
sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 
Correspondências: Oficio Nº135/017 Gabinete do vereador Geraldo Silva – Assunto: 
Convite para participar do 1º aniversario do Distrito de Novo Horizonte nos dias 12 e 
13 do corrente mês às 19h00min. Oficio Nº0023/017 Gabinete do vereador Wagner 
Enoque – Assunto: Justificativa de falta nesta sessão. Comunicado do Ministério da 
Educação – NºCM066032/2017 – Assunto: Liberação de Recursos Financeiros. 
Memorando Nº007/017 do vereador Delaite Rocha – Relator da Comissão de  
Finanças e Orçamento – Assunto: Solicita quebra da urgência de prazo do projeto 
de Lei nº 0022/2017. O Sr. Presidente diz que a Presidência prorrogou o prazo por 
mais uma semana e então provavelmente esse projeto entrará na pauta da próxima 
semana. O vereador Delan destaca que é um projeto muito complexo e que o 
município contrairá um empréstimo por anos. O Sr. Presidente diz que irá verificar o 
Regimento, mas quem faz a quebra da urgência é o Plenário. E não tendo objeção 
poderá colocar essa matéria na pauta de amanha para que seja feito essa quebra da 
urgência. Oficio Circular nº003/017/COMAD – Assunto: Convocação para participar 
da Plenária Ordinária nº080 e Fórum Deliberativo no dia 20/06/2017, às 08h30m no 
Auditório do Ministério Público. Ordem Do Dia: Leitura do Requerimento Nº624/017 
de autoria do vereador Terciliano Gomes. – Assunto: Debate sobre assuntos 
pertinentes aos Representantes Comerciais. Composição da Mesa Diretora: Sr. 
Ângelo Marzola Júnior – Secretário Municipal de Planejamento, Meio Ambiente, 
Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, Sr. Davi Aparecido Silva Pereira 
– Diretor Presidente do CORE – Conselho Regional dos Representantes Comerciais 
do Estado do Tocantins, Sr. Romeu Capra – Presidente do SIRECON – Sindicato 
dos Representantes Comerciais do Estado do Tocantins e Diretor Tesoureiro do 
CORE, e o Sr. Fabiano Souza – Secretário Municipal da Fazenda. Para a Tribuna de 
Honra o Sr. Presidente convida os Senhores: Uziel dos Reis da Silva – 
Representante Comercial e Walter Luiz do Carmo – Representante dos 
Representantes Comerciais de Araguaína. Com a palavra o vereador Terciliano 
Gomes autor da referida propositura, que destaca que o representante comercial faz 
o seu escritório dentro do veículo, pois ele precisa estar sempre em contato com 
seus clientes, diz que é preciso debater com relação ao Escritório compartilhado, 
pois, aqui em Araguaína tem-se em torno de 800 representantes comerciais e que 
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desses mais da metade tem empresas em outras cidades circunvizinhas e com isso 
Araguaína está tendo um perca de receitas e isso atinge a economia da nossa 
cidade,  deixando de arrecadar impostos locais.Questiona qual está sendo a alíquota 
para essa categoria aqui em Araguaína, e sugere para que seja feito uma comissão 
com representantes dessa categoria e dos órgãos envolvidos para buscarem 
melhorias para essa classe. Com a palavra o Sr. Davi Aparecido que agradece pelo 
convite e destaca que os representantes comerciais fazem seu trabalho com 
recursos próprios, em busca de redução de alíquotas e com isso vão à busca de 
outras cidades para pagarem menores alíquotas. Mas Araguaína é um polo muito 
importante e que estão hoje aqui para pedirem o apoio da Secretaria da Fazenda 
para que o valor dessa alíquota seja reduzida e que se o representante puder 
montar o seu escritório no local onde reside facilitará e muito o seu trabalho com a 
redução de gastos e que espera que possam contar com o apoio de todos. Com a 
palavra o Sr. Romeu Capra, que destaca que o Representante Comercial precisa 
absorver a inadimplência, ou seja, a empresa cobra dele essa questão e com isso 
ele se responsabiliza não somente pelo ganho como pela perca da venda. Com a 
palavra o Sr. Fabiano Secretário da Fazenda que agradece pelo convite, e diz que é 
uma sessão de suma importância e diz que diante do que foi colocado é visto que o 
Brasil passa por um momento muito difícil e diz que são justas as reclamações, mas 
é sabido por todos que para se ter um desenvolvimento econômico é preciso 
melhorar a infraestrutura e as vantagens competitivas e que dentro da Secretaria da 
fazenda há um Comissão institucional e tributária que está trabalhando e o Código 
Tributário está sendo analisado em todos os seus aspectos e não trouxeram a 
publico ainda pois estão estudando também o impacto social e econômico dessa 
revisão. Em aparte o vereador Terciliano destaca que a cada nota que deixa de ser 
retirada aqui se deixa de arrecadar e porque não se pensar numa Lei que incentive  
assim como a Lei do IPTU. Com a palavra o Sr. Junior Marzola que ressalta que 
gostaria de avalizar todas as situações que foram ditas pelo Sr. Secretario Fabiano, 
diz que em se tratando do nosso município o Sr. Prefeito prioriza muito o 
desenvolvimento econômico da cidade e diz que a referida Secretaria na qual esta a 
frente já esta sendo desmembrada. Destaca que do dia 18 a 22 de Outubro terão o 
retorno da FENEAGRO, para que os produtos da nossa região não tenham que sair 
daqui para serem processados em outras localidades, e que acreditam que com 
esse tipo de amparo e com uma saúde e educação boa querem ser o ponto de 
discussão do representante comercial para que possam estudar medidas 
competitivas, mas, que isso é uma discussão contínua. Estão desarquivando o 
Programa Minha Empresa Minha Vida que era um programa do Governo Federal e 
estão reformulando o mesmo para aplica-lo na nossa cidade, sugere que o MEI seria 
uma boa opção para que o representantes comerciais pudessem trabalhar com ele e 
que estão buscando a reestruturação do DAIARA.  O Sr. Davi diz que o principal 
ponto que tem apoiado o representante é a desburocratização em montar seu 
escritório de representação e que facilitam o recolhimento dos impostos, quanto ao 
MEI não podem se enquadrar a ele pela Lei Federal e que o representante comercial 
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trabalha todo dia buscando receita não apenas para ele, mas para todos que estão a 
sua volta. O vereador Terciliano Gomes faz um requerimento verbal para que o Sr. 
Uziel possa fazer uso da palavra. O Sr. Presidente diz que não vê  problema uma 
vez que o mesmo faz parte da composição dos convidados. Quanto à formação da 
Comissão pede ao vereador Terciliano que materialize a sua solicitação através de 
um requerimento.  O vereador Terciliano diz que seria interessante que a Secretaria 
da Fazenda possa fazer a formação dessa comissão uma vez que a mesma já está 
fazendo um estudo do Código Tributário, mas sugere que possa ter um 
representante desse Poder Legislativo e dos Representantes Comerciais. Com a 
palavra o Sr. Uziel que destaca que é uma honra estar presente nesta Casa de Leis 
e que o representante para garantir o seu sustento abdica de muitas coisas e que 
passaram cinco anos pedindo ao Governo para serem enquadrados no Simples e 
quando conseguiram não receberam nenhum beneficio, diz ser muito difícil 
determinar uma margem de ganho dos representantes, pois há uma disparidade  
muito grande entre eles e por isso pede que olhem com carinho as questões 
levantadas. Com a palavra o vereador Israel Gomes, diz que trabalhou por doze 
anos como representante comercial e sabe o quanto essa carga tributária pesa e o 
quanto é difícil essa profissão e manifesta seu apoio a referida categoria. Com a 
palavra o vereador Ferreirinha que manifesta seu apoio. Com a palavra o vereador 
professor Delan, faz algumas considerações com relação à questão tributária e 
percebeu que há uma disputa territorial e pergunta o que o município tem feito para 
garantir o que é de direito e como está o projeto de incentivo fiscal do assunto trato 
hoje.  Com a palavra o vereador Carlos Silva, destaca que a redução da alíquota irá 
arrecadar menos mais será um atrativo para que pessoas venham investir na nossa 
cidade e que queria saber o valor da alíquota, mas já foi falado que é de 4%. O 
vereador Leonardo deixa a sua afirmação e o seu apoio a classe de representantes 
comerciais e pede ao Sr. Junior Marzola que atentem para a situação em que se 
encontra o Parque que está instalado na Pecuária, pois o mesmo encontra-se com 
muitas gambiarras colocando em risco a vida das pessoas. A vereadora Zezé 
Cardoso deixa os seus parabéns a todos que usaram a palavra. O vereador Gideon 
Soares manifesta seu apoio com relação ao que foi dito nesta discussão.  O Sr. 
Presidente registra as presenças do Sr. Wagner – Presidente do IMPAR,  do Dr. 
Breno – Subprocurador do Município e o Sr. Carlos Murad – Secretario Chefe de 
Gabinete. O vereador Geraldo Silva, parabeniza a todos e agradece a presenças. 
Com a palavra o Sr. Secretário Junior Marzola, que diz ao vereador Leonardo que 
após sair dessa sessão já ira comunicar ao Presidente do Sindicato Rural a situação 
que o mesmo relatou. Quanto à formação da Comissão, diz que precisam dos 
nomes para a composição da mesma. Com relação à situação do Aeroporto a SAC 
já deu um posicionamento positivo, mas a empresa interessada precisa do incentivo 
tributário. O Secretário Fabiano diz que estão buscando diminuir ao máximo essa 
questão da burocracia e que a revisão do Código Tributário visa isso também, e fala 
que todas as guias municipais podem ser emitidas via internet, por outro lado 
aderiram ao Simplifica, e hoje tem um convênio com o Governo do Estado e que a 
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abertura de empresa é feito na Jucetins. Quanto à revisão da alíquota já está 
concluída, mas pretendem terminar toda a revisão do Código até setembro deste 
ano para encaminhar para essa Casa de Leis, para que não percam os prazos. O Sr. 
Presidente pede ao Secretário Fabiano uma atenção especial com relação ao prazo 
de encaminhamento para esta Casa de Leis dos Projetos: PPA,LDO e LOA,  pois 
acabam atrasando o envio dos mesmos e esta Casa precisa ficar o mês de 
Dezembro todo votando essas matérias. O Sr. Secretário Fabiano diz que já anotou 
essa solicitação. Quanto à disputa tributária é algo que precisa ser analisado e que 
está muito feliz como cidadão em ver o desempenho dos vereadores. O Sr. Davi diz 
estar muito satisfeito com os encaminhados realizados no dia de hoje e que foi muito 
bem recebido na câmara municipal e que junto com o prefeito irão conseguir fazer o 
melhor pelos representantes e pela comunidade. O Sr. Romeu diz que espera voltar 
a esta Casa, e em nome do sindicato e do vice, agradece a acolhida que tiveram ao 
pleito da categoria que foi transparente e esclarecido tudo.  O Sr. Presidente  
agradece à presença de todos os representantes comerciais, e suspende a sessão. 
O vereador Gilmar solicita antes da suspensão a sua retirada da sessão para uma 
consulta médica. Em votação. Aprovado por unanimidade. O  Sr. Presidente  diz que 
o encaminhamento foi dado por esta Casa de Leis e serão indicados os nomes dos 
vereadores para constituírem a comissão. A sessão é suspensa. Reaberto os 
trabalhos.  Ordem do Dia: Projeto de Lei Nº023/017 do Executivo Municipal – Dispõe 
sobre criação da Escola de Artes de Araguaína Raimundo Paulino e dá outras 
providências. È feito a leitura em Plenário. Projetos de Lei para as Comissões: 
Nº014/017 do vereador Alcivan. Nº019/017 da vereadora Zezé Cardoso. Nº081/016 
– do vereador Terciliano Gomes. Os referidos serão encaminhados as comissões 
competentes. O Sr. Presidente prorroga a sessão por mais duas horas. Em votação. 
Aprovado por unanimidade. Veto ao Autografo de Lei Nº3045 – Altera a Lei nº 1808 
– IMPAR. Em discussão. O vereador Delan pede que seja lido o parecer da 
comissão contrário à referida matéria. È feito a leitura do  parecer da Comissão.  O 
vereador Terciliano diz que gostaria de saber quanto a esse parecer se há 
assinatura de todos os membros da comissão e destaca o Artigo 54 do Regimento 
Interno. O Sr. Presidente suspende a sessão. Reaberto os trabalhos. Continua  a  
discussão do Veto. O vereador Terciliano Gomes pede a leitura do artigo do 
Regimento Interno referente à votação do Veto. É feito a leitura do artigo 54 do 
Regimento Interno. O Sr. Presidente informa que por questões regimentais segue a  
votação do Veto. Sendo quinze votos favoráveis ao Veto e um voto contrário do 
vereador Delaite (professor Delan) e uma ausência do vereador Wagner Enoque 
justificada através de oficio nº0023/017. Mantido o veto por maioria.  O vereador 
Geraldo Silva pede autorização para poder se retirar da sessão devido ao 
compromisso no Setor Novo Horizonte conforme leitura do oficio Nº135/017. Em 
votação a referida solicitação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei 
Complementar nº004/017 do Executivo Municipal – Dispõe sobre a concessão do 
reajuste salarial dos agentes públicos servidores da administração municipal direta, 
indireta e altera o valor do piso salarial municipal e dá outras providências. È feito a 
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leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por 
Unanimidade.  Projeto de Lei Complementar Nº005/017 do Executivo Municipal – 
Institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores da fiscalização 
de posturas e edificações, tributária, sanitária, epidemiológica, agentes ambientais e 
agentes de arrecadação e auditores fiscais da Prefeitura Municipal de Araguaína e 
dá outras providências. È feito a leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª 
discussão.  Em 1ª votação. O vereador Edimar diz que achou estranho não ter 
quase nenhum fiscal presente hoje e que irá votar favorável. O vereador Aldair 
manifesta seu voto favorável. O vereador Terciliano manifesta seu voto favorável e 
destaca que o projeto já está a contendo de todos e que os fiscais que aqui não 
estão presentes é porque confiam que não haverá alterações na matéria. O 
vereador Divino Bethânia Júnior manifesta seu voto favorável. O Sr. Presidente diz 
que após a  sessão de amanhã  convocará uma sessão extra para a 3ª votação 
desse projeto. O vereador Alcivan manifesta seu voto favorável. O vereador Delan 
diz que não há razão para debater o está acordado com todos. O vereador 
Ferreirinha manifesta seu voto favorável. O vereador Silvano manifesta seu voto 
favorável. O vereador Leonardo Lima diz que fica feliz em votar favorável nesse 
projeto. A vereadora Zezé Cardoso diz que é um prazer votar favorável. Em 1ª 
votação.  Aprovado por Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo Nº005/017 do 
vereador Divino Bethânia Júnior – Concede título de Cidadão ao Sr. Francisco 
Onildo Moreira e dá outras providências.  Em 1ª discussão. O autor destaca a 
importância que o Sr. Onildo tem, para o desenvolvimento do sistema de 
comunicação da nossa cidade. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto 
de Decreto Nº006/017 do vereador Edimar Leandro – Concede Título de Cidadão ao 
Sr. Hilário Fernandes da Silva  (Pastor Hilário) e dá outras providências. Em 1ª 
discussão.  O autor diz que é com muita alegria que concede esse título ao Sr. 
Hilário e que todos os funcionários desta Casa de Leis  se sintam como ganhadores 
de um título através deste. O vereador Delan diz que conhece bem o Sr. Hilário e 
sabe do seu esforço para ter um curso superior e manifesta com orgulho o seu voto 
favorável. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. O Sr. Presidente informa que 
foi acordado com todos os vereadores que os requerimentos dessa sessão serão 
apreciados na próxima. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente agradece a 
presença de todos e declara encerrada esta sessão. Para constar lavrou-se esta ata 
que depois de lida e aprovada será devidamente assinada.  
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Ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 

Tocantins. Aos treze dias do mês de Junho de dois mil e dezessete, às quatorze 
horas sob a presidência do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo, 
compareceram os seguintes vereadores: Alcivan José Rodrigues, Aldair da Costa 
Sousa, Carlos 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, José Ferreira Barros Filho, Leonardo 
Lima Silva, Maria José Cardoso Santos, Silvano Faria da Silva,  Terciliano Gomes 
Araújo e Wagner Enoque de Souza. Todos em número de dezessete. Havendo 
número legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e convida o vereador  para 
fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em . O secretario faz a leitura da ata 
da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 
Correspondências: Oficio Nº135/017 Gabinete do vereador Geraldo Silva – Assunto: 
Convite para participar do 1º aniversario do Distrito de Novo Horizonte. Oficio 
Nº0023/017 Gabinete do vereador Wagner Enoque – Assunto: Justificativa de falta 
nesta sessão. Ordem do Dia:  

 
 
 
 Requerimentos do vereador Alcivan Rodrigues: Nº903/017, Nº905/017, 

Nº906/017, Nº908/017. Em discussão. Em votação. Requerimento Nº956/017 do 
vereador Delaite Rocha (professor Delan). Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino Bethânia Júnior: Nº978/017 e 
Nº980/017. Em discussão. Em votação. Aprovados Unanimidade. Requerimento 
Nº957/017 do vereador Edimar Leandro. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon Soares: Nº809/017 e Nº940/017. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº961/017 
do vereador Gilmar Oliveira. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimento Nº893/017 do vereador Jose Ferreira ( Ferreirinha). Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Israel Gomes: Nº945/017 e  Nº946/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima: Nº862/017 e Nº863/017. 
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Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Marcus Marcelo: Nº921/017, Nº922/017, Nº924/017, Nº928/017 e 
Nº929/017. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos 
da vereadora Maria José (Zezé Cardoso): Nº844/017, Nº845/017 e Nº895/017. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Silvano Faria: Nº923/017 e Nº963/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Moção de Pesar Nº090/017 do vereador Alcivan Rodrigues – Pelo 
falecimento do Sargento Rocha. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade.  

 


