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 Ata da Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Sessão Extraordinária sem remuneração. Aos vinte  e seis 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, Maria José Cardoso Santos e Silvinia Pereira de Sousa Pires. 
Todos em número de quatorze. Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta 
esta sessão e convida o vereador Joaquim Quinta Neto para fazer a leitura da Bíblia. 
O vereador faz a leitura do Salmo – 23. O secretario faz a leitura da ata da sessão 
anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Correspondências: 
Oficio Nº134/208 – GAB/PREF – Prefeitura Municipal de Araguaína – Assunto: 
Convocação de Sessão extraordinária. Oficio Circular 004/2018 – Presidente da 
Câmara Municipal de Araguaína – Assunto: Convocação Extraordinária. Leitura do 
Parecer Jurídico referente a Convocação sessão extraordinária oficio nº134/2018. 
Oficio nº00064/2018 – ARA/TO – Gabinete do vereador Wagner Enoque – Assunto: 
Justificativa de Ausência nas sessões 26,27 e 28 de dezembro de 2018. Oficio 
Nº096/018 – Gabinete do vereador Manoel Messias (Mané Mudança) – Assunto: 
Ausência na sessão do dia 26 de dezembro de 2018. Oficio circular GVT Nº098/018 
– Gabinete do vereador Terciliano Gomes – Assunto: Justificativa de ausência na 
sessão do dia 26 de dezembro de 2018. O vereador Aldair da Costa (Gipão) pede a 
suspensão da sessão para uma reunião com todos os vereadores. O vereador Delaite 
Rocha (Professor Delan) pede que após o retorno da sessão que o projeto de Lei 
Complementar Nº009/018 possa ser lido na íntegra. O vereador Enoque Neto diz que 
verificou que o Projeto de Lei Complementar Nº009/018 está em pauta e que ele pediu 
Vistas do mesmo e não lembra de ter devolvido o mesmo a Casa, uma vez que, se 
completa os seis dias do pedido de Vistas hoje. O Sr. Presidente informa ao vereador 
Enoque Neto que foi lido o oficio Nº134/018 do Sr. Prefeito onde o mesmo faz a 
convocação das Sessão Extraordinárias e justifica a necessidade da votação dos 
referidos projetos. O vereador Carlos Silva ressalta que a participação da imprensa e 
muito importante para que a população saiba como estão sendo os trabalhos deste 
Parlamento. O vereador Divino Bethânia Junior diz que não há sessões secretas nesta 
Casa de Leis, não há nem amparo legal e que não irá aceitar que possam tentar 
insinuar algo diferente em respeito aos vereadores e aos funcionários desta Casa de 
Leis. Destaca que assim como um Juiz e um Policial quando fazem um concurso para 
exercerem suas funções, os mesmos têm seus horários de expediente, mas quando 
o interesse público os chamam é preciso comparecer seja o horário que for, e que é 
igual para os vereadores, pois foram eleitos para representarem o nosso povo, e que 
a mensagem do Sr. Prefeito, que foi lida de convocação das sessões extraordinárias 
mostra a necessidade de estarem aqui presentes para votarem essas matérias e que 
teve que deixar compromissos particulares por saber do seu compromisso com a 
nossa população. O vereador Enoque Neto diz que sabe do compromisso que tem 
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como vereador e que não se importa de vir para as sessões, mas discorda da forma 
como estão fazendo com esses projetos, pois mandaram esse projeto somente agora 
no final do ano e que não pode deixar que o cidadão pague mais impostos como é o 
que o Sr. Prefeito está querendo fazer. O vereador Divino Bethânia Junior diz que no 
seu ponto de vista não entende dessa forma como sendo mais impostos. O vereador 
Delaite Rocha (Professor Delan) diz que o princípio da anterioridade se refere ao 
exercício anterior, ou seja, para que possa valer para o próximo ano tem que ser 
votado nesse ano. O vereador Divino Bethânia Junior diz que a sua crítica é que a 
Secretaria de Governo deveria ter feito uma comunicação melhor entre os vereadores 
com relação a esse projeto. O vereador Carlos Silva diz que comunga com a mesma 
opinião do vereador Enoque Neto e que foi quebrada a urgência desse Projeto 
Nº009/018, ou seja, não está mais no regime de urgência e que vê essa convocação 
como uma manobra por parte do Poder Executivo para forçar a aprovação dessas 
matérias, e que é uma falta de respeito por parte do Sr. Prefeito para com todos pois, 
manda uma matéria de suma importância ás pressas e que irá impactar diretamente 
a nossa população e que não se pode penalizar apenas o Secretário de Governo mas 
principalmente o Chefe do Sr. Secretario e deixa claro o seu posicionamento de 
indignação com relação a  manobra que estão fazendo para a votação dessas 
matérias. O vereador Gideon Soares diz que como foi solicitado a suspensão da 
sessão seria importante conversarem até mesmo porque a matéria nem está em 
discussão ainda.  A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. 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. É feito a leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. O Sr. 
Presidente informa que como há emendas ao projeto irão apreciar primeiramente as 
referidas emendas.  O vereador Enoque Neto diz que solicita a quebra da urgência 
desse projeto para poder discutir melhor essa matéria com as entidades como a OAB 
o CCABA, uma vez que essa matéria não teve prazo para ser analisada. O vereador 
Divino Bethânia Junior diz que essa Lei já existe e que a Prefeitura cometeu um erro 
ao mandar uma nova Lei do Código Tributário e que há pessoas que querem pagar 
pela contribuição de melhorias para terem o benefício e não estão conseguindo, ou 
seja, e que o Sr. Gilson da Prefeitura está presente na sala da Presidência e explicou 
para todos os vereadores como será aplicado esse projeto. O vereador Aldair da Costa 
(Gipão) diz que o Projeto foi protocolado dia 30/11/2018 e só agora querem discutir 
com as Entidades, sendo que essa discussão já foi realizada em Audiências Públicas.   
O vereador Enoque Neto pede a quebra da urgência e relevância desse projeto para 
poder estudar e analisar melhor essa matéria. Em votação a quebra da urgência e 
relevância. Sendo rejeitado por maioria com dez votos contrários ao pedido de quebra 
da urgência e três favoráveis ao pedido de quebra da urgência. O vereador Carlos da 
Silva Leite solicita a retirada de pauta das Emendas Nº002/018 e Nº003/018 de sua 
autoria e ressalta que poderá apresenta-las novamente na próxima sessão. O Sr. 
Presidente retira as referidas emendas a pedido do autor das mesmas. Emenda 
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Aditiva Nº001/018 de autoria do vereador Delaite Rocha (Professor Delan). Em 
discussão a Emenda Aditiva Nº001/018. Em votação a Emenda Nº001/018. Aprovado 
por Unanimidade. Emenda Supressiva Nº004/018 de autoria do vereador Delaite 
Rocha (Professor Delan). Em discussão a Emenda Nº004/018. Em votação a Emenda 
Supressiva Nº004/018. Aprovado por Maioria. Com dez votos favoráveis e três votos 
contrários. Emenda Supressiva Nº005/018 de autoria do vereador Carlos da Silva 
Leite. Em discussão a Emenda Nº005/018. O vereador Carlos Silva diz que há alguns 
dias atrás desse mês de Dezembro o Sr. Secretário Wagner esteve presente na sala 
da Presidência e que o mesmo conversou com os vereadores dizendo que este projeto 
seria apenas para beneficiar a população e que como foi estabelecido cobranças ao 
Microempreendedor individual e que na sua opinião estes deveriam entrar na justiça 
para que possam rever os impostos que lhes foram cobrados e que a sua emenda 
vem para reparar um pouco o que está sendo cobrado nesse projeto, por isso 
apresenta essa emenda para suprimir todos os artigos que institui taxas, ou seja, é 
uma matéria inapropriada e equivocada numa cidade onde precisa de tantas 
melhorias e que não aguenta mais pagar tantos impostos e desconhece pessoas que 
gostem de pagar tantas taxas. O vereador Enoque Neto parabeniza o vereador Carlos 
Silva pela apresentação da emenda. O vereador Delaite Rocha (Professor Delan) diz 
que vota contrário a essa emenda, por terem acabado de aprovar duas emendas que 
já irão garantir benefícios as pessoas em Araguaína e que essa emenda suprime 
cabalmente quase todo o projeto, e deveria ter sido feito um projeto Substitutivo. O 
vereador Carlos Silva diz que as emendas do vereador Delaite irão amenizar um 
pouco o impacto no bolso do cidadão e que apresenta essa emenda para suprimir o 
que irá extorquir do cidadão e que deixou o que entende ser um pouco melhor. O 
vereador Delaite Rocha (Professor Delan) diz que o Parlamentar deve apresentar 
emendas para implementar na matéria de uma forma que fique bom para a sociedade 
e que apresentou as suas emendas que foram estudadas e estão dentro da 
legalidade. Em votação a Emenda Supressiva Nº005/018. Sendo rejeitada por 
maioria. Com onze votos contrários e dois votos favoráveis.  Em 1ª discussão o Projeto 
de Lei complementar Nº008/2018. O vereador Divino Bethânia Junior ressalta que 
realmente é preciso diminuir a carga tributária como um todo e que isso ainda não 
aconteceu e que a contribuição de melhorias iniciou-se por volta do ano de 1605 e 
que na Constituição Federal no Artigo 145 inciso III consta essa questão, ou seja, não 
estão falado de algo ilegal, está amparado pela Lei, diz que está fazendo essa 
explanação para que depois não seja achincalhado por ninguém, ou mesmo que 
tentem inventar inverdades e que a primeira reunião para se discutir sobre essa 
questão foi realizada no ano de 2013 e que foi ele mesmo que organizou essa reunião 
á pedidos do povo que queria essa reunião e queriam contribuir para terem o retorno 
e que não está votando em algo que terá peso nas costas das pessoas mais humildes 
e que está votando numa Lei que é amparada e garantida pela Constituição Federal. 
O vereador Joaquim Quinta Neto ressalta que o Projeto de Lei Nº058 que está sendo 
alterado por esse Projeto que estão apreciando teve todo um processo e que está 
sendo feito uma correção necessária e que o vereador Divino Bethânia Junior 
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ressaltou muito bem quanto a referida matéria e que não está sendo colocado peso 
sobre os cidadãos, e que tem certeza que a partir do momento que o cidadão pagar 
por algo que está sendo feito e irá valorizar o seu imóvel não se trata de sobrecarregar 
a sociedade, não estão penalizando as pessoas mais humildes e que faz questão de 
ressaltar que esse projeto não irá extorquir ninguém e que se sentiu muito mal em 
ouvir de um colega que os vereadores estão aprovando um projeto que irá extorquir 
da população e que ficou muito chateado com essa questão. O vereador Enoque Neto 
questiona se os moradores antigos conseguiram pagar a carga tributária, e que esse 
projeto só não será para quem ganha acima de um salário mínimo, ou seja, 
praticamente para toda a população, ou seja, estão votando um projeto onde o 
cidadão terá que morar em bairros afastados. O vereador Joaquim Quinta Neto diz 
que o vereador Enoque Neto não precisa usar isso como palanque, pois o mesmo é 
muito superior. O vereador Enoque Neto diz que pode ser um projeto legal, mais é 
imoral, ou seja, será cobrado de todos. O vereador Divino Bethânia Junior diz que 
esse imposto será especifico e não para todo mundo. O vereador Enoque Neto diz 
que o seu voto é contrário por ser um projeto maléfico para a sociedade, sendo que a 
maioria dos bairros da nossa cidade estão as escuras sem asfaltamento e os 
moradores ainda terão que pagar para terem o benefício diz que é um absurdo. Com 
a palavra o vereador Carlos Silva que faz uso da Tribuna e diz que irá fazer uma leitura 
do artigo 481 do referido projeto, ou seja, destaca que será cobrada a contribuição de 
melhoria toda e qualquer obra que trouxer benefícios para a cidade, ou seja, não há 
nada no projeto que isenta os bairros mais afastados todos irão pagar. Diz que o Sr. 
Prefeito na sua campanha sempre dizia que dinheiro tinha o que faltava era gestão, 
então para que precisa –se criar mais taxas e impostos, sendo que a arrecadação do 
município só vem crescendo e que na verdade o que está faltando é gestão. O 
vereador Carlos Silva diz que as empresas estão fechando e que não há políticas de 
geração de empregos, ou seja, a arrecadação está aumentando porque estão 
cobrando mais impostos e taxas, ou seja, não se vê melhorias a não ser na 
pavimentação asfáltica e que respeita a opinião de todos e que não está aqui para se 
magoar com colegas vereadores e que venceu muitas batalhas para estar se 
magoando com falas de vereadores e que desde já manifesta-se contrário ao referido 
Projeto. Em 1ª votação o Projeto de Lei Complementar 008/18. Sendo aprovado por 
Maioria. Com onze votos favoráveis e dois votos contrários dos vereadores Enoque 
Neto e Carlos Silva.  O vereador Divino Bethânia Junior diz que há emendas suas ao 
Projeto de Lei Complementar Nº009/018 e quem puder assinar nas emendas para 
agilizar a votação das mesmas fica muito agradecido. 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. O Sr. Presidente informa que como há emendas protocoladas ao referido 
projeto irão apreciar primeiramente as emendas. Emenda Aditiva nº001/18 de autoria 
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vereador Divino Bethânia Junior subscrita pela maioria dos vereadores. Em votação a 
Emenda Aditiva Nº001/018. Sendo aprovada por Unanimidade. Emenda Aditiva 
Nº002/018 de autoria do vereador Divino Bethânia Junior subscrita pela maioria dos 
vereadores. Em discussão a Emenda Aditiva Nº002/018. Em votação a Emenda 
Aditiva Nº002/018. Sendo aprovado por Unanimidade. O vereador Enoque Neto pede 
a retirada da Emenda Aditiva Nº003/018 de sua autoria e que irá reapresenta-la na 
próxima sessão. O Sr. Presidente retira da pauta a Emenda Aditiva Nº003/018 a 
pedido do autor.  Em 1ª discussão o Projeto de Lei Complementar Nº009/018. Em 1ª 
votação o Projeto de Lei Nº009/018. Aprovado por Maioria. Com onze votos favoráveis 
e dois votos contrários dos vereadores Carlos Silva e Enoque Neto. 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.  
  


