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 Ata da 3ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos sete dias do mês de Novembro de dois mil e dezoito, às quatorze 
horas sob a presidência do vereador Jose Ferreira Barros Filho, compareceram os 
seguintes vereadores: Aldair da Costa Sousa, Delaite Rocha da Silva, Divino Junior 
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, Joaquim Quinta Neto Barbosa, Manoel Messias Moreira de Brito, 
Maria José Cardoso Santos,  Silvinia Pereira de Sousa Pires e  Terciliano Gomes 
Araújo. Todos em número de dezesseis. Havendo número legal o Sr. Presidente 
declara aberta esta sessão e convida o vereador Edimar Leandro para fazer a leitura 
da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo – 121. O secretario faz a leitura da ata 
da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 
Correspondências: Oficio Nº0062/2018 – ARA/TO – Gabinete do vereador Wagner 
Enoque – Assunto: Justificativa de ausência na sessão do dia 07/11/2018. Ordem 
Do Dia: Projeto de Resolução Nº009 /018 de autoria da Mesa Diretora – Dispõe 
sobre a Concessão do Ticket Alimentação aos Servidores deste Poder Legislativo de 
Araguaína e dá outras providências. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Projeto de Lei Complementar Nº006/018 – Regulamenta a Outorga 
Onerosa do Direito de construir e a Outorga Onerosa da Alteração de uso e dá 
outras providências. Autor: Executivo Municipal. Em 3ª discussão. Em 3ª votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino Junior do 
Nascimento (Divino Bethânia Jr.): Nº2367/018 e  Nº2368/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo 
Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº2330/018, Nº2338/018 e Nº2361/018. Em 
discussão.  Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador 
Gideon da Silva Soares Nº2360/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona) 
Nº2348/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): Nº2355/018, 
Nº2354/018 e Nº2358/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Manoel Messias Moreira de Brito (Mane Mudança): 
Nº2389/018 e Nº2390/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento da vereadora Maria José Cardoso Santos Nº2349/018. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos da vereadora Silvinia 
Pereira de Sousa Pires: Nº2336/018 e Nº2337/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: 
Nº2381/018, Nº2382/018, Nº2383/018, Nº2384/018, Nº2385/018, Nº2376/018, 
Nº2377/018, Nº2378/018, Nº2379/018 e Nº2380/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. A sessão é suspensa para uma reunião com todos os 
vereadores na sala da Presidência. A sessão é suspensa. Reabeto os trabalhos. 
Projeto de Lei Complementar Nº007/018 – Altera e acrescenta dispositivos à Lei 
Complementar nº058, de 30 de Dezembro de 2017, que instituiu o novo Código 
Tributário do Município de Araguaína e adota outras providências. Autor: Executivo 
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Municipal. Com Emenda Nº004/018 de autoria do vereador Carlos da Silva Leite. 
Leitura da Emenda Nº004/018. Com Parecer Desfavorável a Emenda Nº004/018. È 
feito a leitura do referido parecer e o Sr. Presidente coloca em discussão o Parecer 
desfavorável a Emenda Nº004/018. Com a palavra o vereador Carlos Silva diz que 
muito lhe admira a manobra da Casa para que esse projeto entre em votação hoje, 
pois ontem foi apresentada uma emenda modificativa de sua autoria para rever 
algumas alterações e a Comissão tinha três dias para fazer o parecer, porém, a 
mando do Executivo Municipal, do prefeito, simplesmente a sessão foi paralisada por 
uma hora que é um absurdo, para que a Comissão fizesse um parecer sobre a 
emenda modificativa apresentada e destaca que, porque veio uma ordem do 
Executivo e ordem tem que ser cumprida, o projeto foi colocado para votação. O 
vereador Carlos Silva diz ainda que infelizmente a Câmara Municipal se rende as 
ordens do Sr. Prefeito e que aqui é Casa do Povo e que não estão representando o 
povo e sim os interesses do Executivo. O Sr. Presidente informa ao vereador Carlos 
Silva que ele não recebeu nenhuma ordem de Prefeito, que a Câmara Municipal é 
um Poder independente e como a Comissão já estava com o Parecer pronto a 
sessão foi suspensa apenas para o protoloco do Parecer.  Com a palavra o vereador 
Delaite Rocha (Professor Delan) diz ao vereador Carlos Silva, que independente da 
condição de estarem vereadores e da amizade que tem com o mesmo, essa é a 
terceira vez que é insultado pelo vereador Carlos Silva em relação ao seu trabalho 
nesta Casa de Leis, pois uma certa vez o nobre vereador Carlos Silva lhe perguntou 
o que havia recebido do Sr. Prefeito Municipal para estar dando Pareceres 
favoráveis em determinadas matérias, o vereador Delaite Rocha ( Professor Delan) 
ressalta que fique bem claro a todos os presentes, aos nobres vereadores e ao 
vereador Carlos Silva e a qualquer outra pessoa que ouse falar dessa forma sobre a 
sua pessoa que ele vereador Delaite Rocha ( Professor Delan) não trabalha fazendo 
barganha e que não há sequer uma situação relacionada a essa situação contra a 
sua pessoa em virtude do cargo que ocupa nesta casa de Leis e nas Comissões. O 
vereador Delaite Rocha ( Professor Delan) diz ao vereador Carlos Silva que dá 
mesma forma que já protocolou pareceres contrários à projetos de autoria dos 
vereadores, assim também já fez com projetos do Executivo Municipal, inclusive com 
Vetos. Destaca que o Sr. Presidente incluiu o Projeto de Lei Complementar 
Nº007/018 na pauta de hoje porque ele pediu, devido ao grande número de 
matéria(trabalhos) que chegam o seu gabinete, tal como os três meses de prestação 
de contas desta Casa de Leis que tem que finalizar os pareceres até sexta-feira 
agora e protocolizar os mesmos e devido ao grande volume de trabalho que o cerca 
nesta Casa de Leis e que todos os vereadores são testemunhas e que pediu a 
inclusão do referido projeto na pauta de hoje, para que o mesmo não fosse protelado 
para as sessões futuras em decorrência da emenda de autoria do vereador Carlos 
Silva que foi protocolada quase no final da sessão passada. O vereador Delaite 
Rocha (Professor Delan) ressalta ainda que o vereador Carlos Silva pediu Vistas do 
Projeto de Lei Complementar Nº006/018 alegando que precisava analisa-lo melhor e 
que este projeto retornou para a pauta e sequer havia uma justificativa ou 
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apontamento feito pelo vereador Carlos Silva justificando o porquê do pedido de 
Vistas. Destaca que com relação a Emenda Nº004/018 de autoria do vereador 
Carlos Silva, a mesma está sendo rejeitada através do Parecer, com fundamentação 
jurídica, pois é uma emenda múltipla, que deveria ter sido feita separadamente , ou 
seja, a emenda nº004/018 está sendo rejeitada porque contraria a norma 
parlamentar e diante disso gostaria de deixar registrado que exige respeito a sua 
pessoa e ao seu trabalho e pede desculpas caso tenha se excedido. Com a palavra 
o vereador Terciliano Gomes diz que a intenção da emenda até pode ser boa, mas a 
emenda foi mal feita e que o autor da mesma precisa ficar atento, pois não irá 
aceitar que digam que essa Casa de Leis está se vendendo e que foi feito manobra 
por parte da Câmara Municipal, e que não irá admitir esse tipo de fala quanto a sua 
pessoa e que o vereador Carlos Silva está envergonhando essa Casa de Leis e 
diante disso gostaria de registrar que acompanha o parecer contrário a emenda. 
Com a palavra o vereador Carlos Silva diz ao vereador Delaite Rocha (Professor 
Delan) que não leva nada para o lado pessoal, pois está aqui nesta Casa de Leis 
como vereador, como representante do povo e fora daqui é o cidadão Carlos Silva. 
Diz que o que está questionando é a forma como o Parecer foi feito, pois o mesmo 
não estava pronto e todos sabem disso e a forma que suspenderam a sessão por 
uma hora para fazer esse parecer e o projeto entrar em votação. Destaca que nunca 
falou ao vereador Delaite Rocha (Professor Delan) que o mesmo vendia ou 
negociava pareceres e que o vereador deve estar lhe confundindo com outra pessoa 
ou outro colega vereador e diz que não duvida da integridade do vereador Delaite 
Rocha ( Professor Delan) e jamais falaria algo desse tipo sobre a sua pessoa. O 
vereador Carlos Silva destaca que o Projeto dos Bombeiros Civis feito pelo nobre 
vereador Terciliano Gomes foi um projeto tão mal feito que passou cerca de quase 
um ano sendo modificado e sendo retirado das pautas para fazer correções e que 
todos os vereadores sabem que é verdade. Ressalta que foi cerca de seis meses a 
um ano para que o vereador Terciliano Gomes pudesse concluir esse projeto que 
ainda ficou mal feito por não atender aos anseios e necessidades dos Bombeiros 
Civis e que o projeto só foi concluído porque o vereador Delaite Rocha ( Professor 
Delan) ajudou o vereador Terciliano Gomes a fazer esse projeto e que questiona 
porque se fazer em um dia o parecer sendo que se tem o prazo de três dias, porque 
parar uma sessão por uma hora para se fazer um parecer e se a sua emenda estava 
mal feita ou precisa fazer correções, porque o vereador Delaite Rocha ( Professor 
Delan) não lhe procurou para lhe falar a respeito, pois o mesmo passou cerca de 
seis meses ajudando o vereador Terciliano Gomes na conclusão do projeto dos 
Bombeiros Civis. Com a palavra o vereador Divino Bethânia Junior destaca que 
entende o posicionamento dos vereadores, mas que todos atentem, pois esse 
Parlamento não pode ser transformado num campo de batalha. Diz que essa não é 
a primeira vez que uma sessão é suspensa para que seja feito um parecer a uma 
determinada matéria, ou seja, não é porque a matéria é do Executivo Municipal, pois 
isso já foi feito com matérias de autoria de vereadores, pois bem, já houve outros 
casos, isso é feito para que seja dado mais agilidade ao processo e não porque essa 
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Casa de Leis obedece ordens do Sr. Prefeito e que fique bem claro essa questão. 
Com a palavra o vereador Geraldo Silva diz que esse projeto só passará a vigorar 
ano que vem e não vê de forma alguma algo sendo “atropelado”, e que não aceita 
que digam que essa Casa trabalha sobre ordem do Sr. Prefeito, pois o que parece é 
que está tendo interesse pessoal sobre esse projeto pela repercussão que estão 
tentando dar a essa matéria . Em aparte o vereador Delaite Rocha ( Professor 
Delan) faz um registro com relação ao tramite desse projeto na Casa, e ressalta que 
o mesmo foi encaminhado para as Comissões no dia 18/10/18 e  no dia 22/10/18 foi 
feito a leitura em Plenário e no dia 23/10/18 a Comissão exarou o Parecer para que 
o mesmo pudesse entrar na pauta, ou seja, sempre fez o seu trabalho de forma 
correta e não seria diferente dessa vez. O vereador Geraldo Silva diz que se alguém 
tem algum problema com o Executivo Municipal que resolva e não traga para esta 
Casa de Leis. A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) diz que se sentiu ofendida, 
pois faz parte dessa Comissão e não trabalham e não fazem nada em troca de 
barganha e que foram comentários desnecessários. O vereador Manoel Messias 
(Mané Mudança) diz que foi ele quem pediu Vistas do projeto para analisa-lo melhor, 
tanto que fizeram uma reunião com técnicos contábeis e que o vereador Carlos Silva 
não compareceu nesta reunião e que agora apresenta essa emenda e que  
estranhou o mesmo fazer questionamentos sendo que sequer compareceu na 
reunião para discutirem com os técnicos sobre esse projeto.  O vereador Carlos 
Silva diz que estranheza é ver o vereador Manoel Messias votar favorável, pois o 
mesmo que pediu Vistas da referida matéria, e que estranheza é suspender uma 
sessão por uma hora para esperarem por um parecer e que ficaram na sala da 
presidência sem fazer nada apenas na espera do protocolo do parecer. O vereador 
Terciliano Gomes questiona o vereador Carlos Silva se o mesmo acha que o 
Parecer está correto ou não. O Sr. Presidente coloca em votação o Parecer 
Desfavorável a Emenda Nº004/018 de autoria do vereador Carlos Silva. O vereador 
Edimar Leandro manifesta seu voto favorável ao parecer. O Parecer é aprovado por 
Maioria com um voto contrário do vereador Carlos Silva.  Com isso a Emenda 
Nº004/018 fica Rejeitada. Em 2ª discussão o Projeto de Lei Complementar 
Nº007/2018. Com a palavra o vereador Divino Bethânia Junior diz que é muito 
simples para se entender esse projeto basta pegar o projeto anterior e analisar o que 
está sendo alterado ou modificado, ou seja, trata-se de uma modernização do 
Código Tributário. Destaca que no seu ponto de vista enquanto não mudarem a 
forma arrecadatória do nosso país, não conseguirão fazer uma distribuição correta 
dos recursos que são arrecadados nos municípios e nos Estados. O vereador 
Joaquim Quinta Neto ressalta que esse projeto como foi dito pelo vereador Divino 
Bethânia Junior, trata-se de uma desburocratização e modernização do Código 
Tributário e faz um relato de todo o processo de tramitação do projeto e que este 
não trará nenhum prejuízo para os empresários e nem para os contribuintes. O 
vereador Carlos Silva diz que há pontos positivos no projeto e que questionou a 
forma como foi conduzida a votação da emenda de sua autoria e a forma como o 
projeto está retornando para a pauta de hoje. Com a palavra o vereador Aldair da 
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Costa (Gipão) destaca que os vereadores Delaite Rocha e Maria José (Zezé 
Cardoso) que compõem as Comissões Permanentes, não foram eleitos na base do 
Sr. Prefeito e que se fosse para beneficiar por se tratar de uma matéria do Executivo 
Municipal não teria o porque de fazerem sendo que sequer são da Base do Sr. 
Prefeito e ressalta que tem total confiança no trabalho dos mesmos nas Comissões, 
pois o fazem corretamente e cumprindo as normas regimentais e legais. Em 2ª 
votação o Projeto de Lei Complementar Nº007/2018. Aprovado por maioria. Com um 
voto contrário do vereador Carlos Silva. O vereador Gideon Soares faz uma 
solicitação verbal para que possa ser inserido na pauta desta sessão o requerimento 
de sua autoria de Nº2448/018. O Sr. Presidente coloca em votação a solicitação 
verbal feita pelo vereador Gideon Soares. Sendo aprovado por unanimidade. Leitura 
do requerimento Nº 2448/018 de autoria do vereador Gideon Soares. Em discussão. 
O vereador Gideon pede que possa ser feito estudo para a implantação do 
parcelamento de impostos e taxas através do cartão de crédito e destaca que já 
conversou com o Sr. Secretario da Fazenda do município e que com esse 
requerimento pretende inclusive diminuir a inadimplência, pois a vantagem do cartão 
de credito e parcelar sem juros. Em aparte o vereador Manoel Messias (Mané 
Mudança) cumprimenta o autor pela iniciativa do requerimento, e que ajudará as 
duas partes, tanto o município quanto o contribuinte. O vereador Gideon Soares 
agradece o parte e espera que o município possa atender essa propositura. O 
vereador Carlos Silva solicita permissão para poder se retirar da sessão. Em votação 
a solicitação feita pelo vereador Carlos Silva. Sendo aprovado por unanimidade. Em 
votação o requerimento Nº2448/018 do vereador Gideon Soares. Sendo aprovado 
por Unanimidade. O vereador Edimar Leandro solicita autorização para que o 
requerimento Nº2450/018 de sua autoria possa ser inserido na pauta de hoje. Em 
votação a solicitação feita pelo vereador Edimar Leandro. Sendo aprovado por 
Unanimidade. Em discussão o Requerimento Nº2450/018. Em votação. Aprovado 
por Unanimidade. Tribuna: O vereador Aldair da Costa (Gipão) faz o registro que  
amanhã a Agência do Banco Brasil completa 53 anos de instalação na nossa cidade 
e que gostaria também de deixar registrado que a nossa cidade neste mês 
completará  60 anos.  O vereador Aldair (Gipão) destaca outra questão muito 
importante que precisa ser visto pelo Poder público e que algo precisa ser feito com 
urgência que são os moradores de rua, pois há moradores que tem família que 
residem no nosso município.  O vereador Divino Bethânia Junior ressalta que hoje se 
comemora o Dia do Radialista e que tem muito orgulho de ter começado a sua 
carreira profissional como Radialista e que tem certeza que no dia que a tecnologia 
dominar o mundo a noticia será dada por um Radialista. A vereadora Maria José 
(Zezé Cardoso) diz que gostaria de informa que quarenta profissionais estão 
fazendo um curso para a implantação da “Patrulha Maria da Penha” e que isso será 
de fundamental importância para a nossa cidade. O vereador Terciliano Gomes 
ressalta com relação ao Projeto de Lei de sua autoria que já foi aprovado e que 
padroniza os pontos de Mototaxi e que isso precisa ser cumprido pelo poder Público, 
pois há localidades em que os mototaxistas estão sendo constrangidos pelos fiscais 
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da prefeitura tendo que retirar os pontos de mototaxi por não serem padronizados.  
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.   
  


