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 Ata da Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos vinte dias do mês Dezembro 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, Carlos da Silva Leite, 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, 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 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 Nº134/2018 – Prefeito 
Municipal – Assunto: Solicitar com Urgência a Indicação Atualizada dos membros do 
poder Legislativo Municipal para compor a Comissão Mista para deliberar sobre o 
Reajuste Tarifário do Sistema de Transporte Público Coletivo Urbano. Ordem Do Dia: 
Projeto de Lei Complementar Nº008/018 – Altera e acresce dispositivos à Lei 
Complementar nº058, de 30 de dezembro de 2017, que institui o novo Código 
Tributário do Município de Araguaína e adota outras providências na forma que 
específica. Autor: Executivo Municipal. O Sr. Presidente informa que há emendas 
protocoladas a esse projeto e que o mesmo será encaminhado novamente as 
Comissões para que seja exarado os devidos pareceres as referidas emendas. 
Projeto de Lei Complementar Nº009/018 – Define valores das Taxas de Ocupação de 
Espaço Público e realização de eventos Temporários instituídos pela Lei 
Complementar nº058 de 30 de dezembro de 2017 e altera a base de cálculo 
estabelecida na alínea “g” da tabela IV do Anexo III da lei Complementar nº058 de 30 
de dezembro de 2017 e revoga o inciso VIII do Artigo 5º da lei Complementar nº043 
de 1º de julho de 2016. Autor: Executivo Municipal. É feita a leitura na íntegra do 
referido projeto. Em 1ª discussão. O vereador Terciliano Gomes ressalta que embora 
os pareceres jurídicos não tenham o mesmo peso regimental dos pareceres das 
comissões, é importante que todos possam saber o que o Jurídico da Casa orienta 
sobre a referida matéria, visto isso faz uma solicitação verbal para que possa ser lido 
o Parecer Jurídico referente ao projeto que hora está em discussão, pois a cópia que 
tem em mãos é de um parecer jurídico desfavorável a esse projeto. Com a palavra o 
vereador Divino Bethânia Junior destaca que a sua posição com relação a cobrança 
das taxas é bem clara, contudo sabe que é legitimo ao Poder Público instituir a 
cobrança de taxas aos logradouros públicos para uso comercial, no entanto diz que é 
preciso entender que existem casos que não é justo cobrar daquele que comercializa 
seus produtos durante o dia e já se tem uma tradição dessa comercialização, e que 
está se referindo as Feiras, e informa que irá protocolar uma Emenda para suprimir 
essa cobrança dos feirantes que comercializam seus produtos nas feiras que são 
realizadas nas ruas. O vereador Geraldo Silva parabeniza o vereador Divino Bethânia 
Junior pelo seu posicionamento e pela iniciativa da emenda e que comunga com o 
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mesmo pensamento do vereador Divino Bethânia Junior. O vereador Carlos Silva diz 
que está no seu segundo ano de mandato e que todo ano é essa mesma situação e 
que agora o Sr. Prefeito manda esse projeto criando e aumentando taxas e impostos 
e que como o vereador Divino Bethânia Junior ressaltou os feirantes são pessoas 
humildes e que trabalham duro para conseguirem comercializar seus produtos em 
barracas e que serão atingidos com a cobrança de taxas. O vereador Carlos Silva 
destaca que não há um tempo hábil para analisarem esse projeto que é muito 
complexo e que irá atingir diretamente a nossa população, visto isso irá se abster do 
voto nesta votação e que após a apresentação da Emenda do vereador Divino 
Bethânia Junior, conforme o mesmo já ressaltou irá avaliar novamente a referida 
matéria. O vereador Enoque Neto pede a quebra da urgência e relevância do Projeto 
de Lei Complementar Nº009/018. Em votação a quebra da urgência e relevância. 
Sendo aprovada por maioria. Com cinco votos contrários. O vereador Enoque Neto 
pede Vistas ao Projeto de Lei Complementar Nº009/018. Em votação o pedido do 
Vistas. Sendo aprovado por Maioria. Com cinco votos contrários. O Sr. Presidente 
retira da pauta o Projeto de Lei Complementar Nº009/018 devido ao Pedido de Vistas 
feito pelo vereador Enoque Neto e aprovado. Demonstrativo do movimento financeiro 
da Câmara Municipal, referente ao mês de setembro/2018. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Demonstrativo do movimento financeiro da 
Câmara Municipal, referente ao mês de outubro/2018. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. 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.  
  


