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Ata da 1º Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado 

do Tocantins. Aos vinte e oito 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, Terciliano Gomes Araújo e Wagner Enoque 
de Souza. Todos em número de dezesseis. O Sr. Presidente convida o vereador 
Alcivan José Rodrigues para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em 
Salmos 111. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente informa que a Ata da Sessão 
Extraordinária do dia vinte e três de dezembro do ano em curso, que deveria ter sido 
votada no dia vinte e seis de dezembro, não o foi por falta de quórum, então ele 
solicita do secretário que proceda com a leitura da mesma para que seja votada na 
Sessão de hoje. É feita a leitura da referida ata. Em discussão. Em votação. 
Aprovada por unanimidade. Correspondências: OFÍCIO nº 54/17 – Gabinente do 
vereador José Ferreira Barros (Ferreirinha) – Assunto: ausência nas Sessões 
Extraordinárias dos dias 28 e 29 de dezembro do ano em curso. O vereador Divino 
Bethânia Júnior assume a Presidência da Mesa Diretora. 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. O secretário 
procede com a leitura do referido Projeto. Durante a leitura do artigo 277 o vereador 
Alcivan Rodrigues solicita a prorrogação da Sessão por mais duas horas. O 
Presidente em exercício coloca em votação a referida solicitação. Aprovada por 
unanimidade. Retorna-se a leitura do Projeto nº 012/17. O vereador Marcus Marcelo 
reassume a Presidência da Mesa Diretora. Com a palavra o vereador Divino 
Bethânia Júnior solicita que os vereadores possam aprovar a dispensa da leitura do 
Projeto nº 012/17 e cita o artigo 122 do Regimento Interno que determina que a 
leitura pode ser dispensada, desde que aprovado pelo Plenário. O Sr. Presidente 
coloca em discussão o requerimento verbal do vereador Divino Bethânia Júnior. 
Aprovado por unanimidade. A Sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. O Sr. 
Presidente solicita do secretário que faça a leitura das Emendas ao Projeto de Lei 
Complementar nº 012/17 – Novo Código Tributário do Município de Araguaína, de 
autoria do Executivo Municipal. O secretário faz a leitura das referidas Emendas. O 
Sr. Presidente solicita autorização do Plenário para prorrogação da Sessão por mais 
duas horas. Sendo aprovada por unanimidade. Em discussão a Emenda Aditiva nº 
001/017 de autoria de todos os vereadores. Em votação a Emenda Aditiva nº 
001/017 de autoria de todos os vereadores. Aprovado por unanimidade. Em 
discussão a Emenda Modificativa nº 002/017 de autoria de todos os vereadores. Em 
votação a Emenda Modificativa nº 002/017 de autoria de todos os vereadores. 
Aprovado por unanimidade. Em discussão a Emenda Modificativa nº 003/17 de 
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autoria de todos os vereadores. Em votação a Emenda Modificativa nº 003/017 de 
autoria de todos os vereadores. Aprovado por unanimidade. O vereador Professor 
Delan solicita do Sr. Presidente que faça uma correção na ata do dia vinte e um de 
dezembro do ano em curso, referente à Emenda 017/017 de sua autoria, a mesma 
foi aprovada por unanimidade, no entanto está descrita como rejeitada por maioria. 
O Sr. Presidente solicita à Secretaria da Casa que faça a devida correção da referida 
ata para que seja votada na Sessão de amanhã. Em 1ª discussão o Projeto de Lei 
Complementar nº 012/17 – Novo Código Tributário do Município de Araguaína, de 
autoria do Executivo Municipal. O vereador Gideon Soares ressalta que o motivo das 
falácias que circulavam pela cidade sobre a suposta perda de milhões de reais em 
arrecadações, era devido ao disposto no artigo 44, inciso III do Projeto, que 
determina que os impostos que até então iam para outras cidades, as filiais das 
empresas prestadoras dos serviços, agora ficarão na cidade tomadora do serviço, no 
caso Araguaína. O vereador Geraldo Silva registra sua indignação para com o 
Executivo que mandara os Projetos tardiamente, impossibilitando uma análise mais 
minuciosa, já que são Projetos longos e complexos. Cita as Emendas de autoria de 
todos os vereadores ressaltando a importância da Emenda que tratou da Comissão 
dos Contribuintes e da lista tríplice. O vereador Divino Bethânia Júnior também 
menciona o atraso do Executivo para mandar os Projetos para apreciação, 
ressaltando que o papel da Câmara é de parceria e que não veio nas Sessões 
anteriores porque não tinha lido ainda todo o Projeto, encerra dizendo que a 
Prefeitura não é uma fábrica de dinheiro e que se estão dizendo que vão arrecadar 
três milhões de reais, sairá do bolso dos contribuintes. O vereador Professor Delan 
diz que a Câmara tem cumprido o seu papel na íntegra e ressalta que dos dias seis 
a doze de dezembro o Executivo protocolou seis Projetos de Lei, dentre eles o PPA, 
a LDO e a LOA, Projetos esses que necessitam de um tempo hábil para devidas 
emendas e correções, o vereador afirma, em relação ao Novo Código Tributário, que 
no prazo de oito dias ficou incumbido de estudar o Projeto e emitir parecer e que 
apesar do pouco tempo conseguiu fazer algumas alterações em alguns artigos, 
dentre eles os artigos 32, 46, 447 e 465. O vereador Terciliano Gomes também 
menciona que foram apreciados e votados projetos longos e complexos em um 
prazo pequeno e com Sessões consecutivas, ressalta que o Código Tributário foi 
protocolado no dia doze de dezembro e que o mesmo possui 467 artigos, 
dificultando uma leitura mais aprofundada, tendo em vista o curto período para fazê-
la. O vereador cita o artigo 84 do Regimento Interno que determina prazos para 
discussões e votações de projetos e parabeniza o vereador Professor Delan e os 
demais membros da Comissão, pela agilidade em exarar os pareceres. Encerra sua 
fala dizendo que vai colocar uma proposta de emenda à Lei Orgânica do Município e 
ao Regimento Interno, para não mais haver urgência em projetos de grande 
importância como Código Tributário, por exemplo. Em 1ª votação o Projeto de Lei 
Complementar 012/17 – Novo Código Tributário Municipal, de autoria do Executivo 
Municipal. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Complementar nº 013/17 – 
Institui o Programa Nota Cidadã e dá outras providências. Autor: Executivo 
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Municipal. É feita a leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão o Projeto 
de Lei Complementar nº 013/17. Em 1ª votação o Projeto de Lei Complementar nº 
013/17. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 074/17 – Autoriza o Município 
de Araguaína, Tocantins a filiar-se à Associação Tocantinense de Municípios (ATM) 
e à Confederação Nacional de Municípios (CNM) e dá outras providências. Autor: 
Executivo Municipal. Em 2ª discussão o Projeto de Lei nº 074/17. Em 2ª votação o 
Projeto de Lei nº 074/17. Aprovado por unanimidade. Considerações pessoais: o 
vereador Professor Delan manifesta repúdio à companhia prestadora de energia e 
afirma que seu bairro ficou sem energia durante quase toda a noite e ressalta que 
quando liga na central de atendimento ninguém sabe informar nada, inclusive se, ou 
quando o problema será resolvido. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente 
agradece a presença de todos e declara encerrada esta Sessão Extraordinária sem 
remuneração e convoca Sessão Extraordinária sem remuneração para amanhã, dia 
vinte e nove de dezembro. Para constar lavrou-se esta ata que depois de lida e 
aprovada será devidamente assinada. 


