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Ata da 1ª Sessão Extraordinária da Câmara 

Municipal de Araguaína, Estado do Tocantins. 

Sessão Extraordinária Sem Remuneração. Aos 

dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e 

vinte e dois, às nove horas e cinquenta minutos, sob 

a presidência do vereador Gideon da Silva Soares, 

compareceram os seguintes vereadores: Abraão de 

Araújo Pinto, Alcivan José Rodrigues, Divino Júnior 

do Nascimento, Edimar Leandro da Conceição, 

Geraldo Francisco da Silva, Jorge Ferreira Carneiro, 

Luciano Félix Santana Sousa, Marcos Antônio Duarte 

da Silva,  Maria José Cardoso Santos, Matheus 

Mariano de Sousa, Paula Rodrigues Zerbini, Robert 

Delmondes Barbosa, Terciliano Gomes Araújo, 

Thiago Costa Cunha, Wilson Lucimar Alves Carvalho 

e Ygor Sousa Cortez. Todos em número de 

dezessete. Havendo número legal o Sr. Presidente 

declara aberta esta sessão e convida o vereador 

Divino Bethânia Junior para fazer a leitura da Bíblia. 

O vereador faz a leitura do Salmo – 120. O secretário 

vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) 

faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. 

Em votação. Aprovado por unanimidade. A vereadora 

Maria José (Zezé Cardoso) Vice-Presidente assume 

a Presidência da Mesa Diretora. Ordem do Dia: O 
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vereador Alcivan Rodrigues registra a presença do 

Dr. Agnaldo Rayol. A Sra. Presidente em exercício 

registra a referida presença e o convida para a 

Tribuna de Honra. Os vereadores Paula Zerbini, 

Terciliano Gomes, Matheus Mariano, Wilson 

Carvalho, manifestam seus votos favoráveis ao 

projeto de lei que trata da questão dos aposentados e 

pensionistas. O vereador Edimar Leandro ressalta 

que o seu voto também é favorável e diz que na sua 

opinião deveria cancelar os descontos e devolver os 

valores que foram descontados esse ano dos 

aposentados e pensionistas. A Sra. Presidente em 

exercício suspende a sessão. Reaberto os trabalhos. 

O Sr. Presidente vereador Gideon Soares reassume 

a Presidência da Mesa Diretora. Projeto de Lei 

Complementar Nº036/022 – Acrescenta o Parágrafo 

Único no Art.11 da Lei Complementar nº116/2022 

para dispor sobre a isenção de contribuição 

previdenciária, até o limite máximo estabelecido para 

os benefícios do RGPS, dos aposentados e 

pensionistas já em gozo deste benefício na entrada 

em vigor daquela Lei Complementar. É feito a leitura 

na íntegra do referido projeto. Leitura dos Pareceres 

das Comissões e do Jurídico da Casa. Em 1ª 

discussão. O Sr. Presidente informa que conforme foi 



 
ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 - MAT. INSS 08.021.10024-03 

 
 

 

Rua das Mangueiras, 10 – Centro – Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho | 77804-110 

Fone: (63) 3416-0406 | www.araguaina.to.leg.br | portal@araguaina.to.leg.br 

acordado na sala na Presidência abre a palavra a Sra. 

Munique – Presidente do Sindicato dos Fiscais, que 

cumprimenta a todos os presentes e diz que o 

Sindicato não é contra essa Lei o que estão 

questionando é que esse projeto não cumpre com o 

acordo da última reunião que foi realizada com o Sr. 

Prefeito e demais Sindicatos Municipais, ou seja,  foi 

garantido que haveria um dispositivo nesse projeto 

que trataria da questão do déficit atuarial, e que isso 

não consta no corpo do projeto e precisam ter essa 

garantia pois da maneira como está num futuro bem 

próximo haverá o impacto financeiro e a proposta é 

para que se apresente uma emenda que isente os 

aposentados e que a Prefeitura apresente medidas 

para regularizar esse déficit atuarial. Com a palavra o 

Sr. Carlos Murad – Presidente do IMPAR, 

cumprimenta a todos os presentes e que esse projeto 

não veio totalmente e adequadamente como deveria 

ser e diante disso sob orientação do Jurídico da 

Câmara Municipal e do Jurídico da Prefeitura solicita 

do vereador Alcivan que suspenda por noventa dias a 

votação desse projeto para que possam adequar a 

referida matéria da forma como deve ser. Com a 

palavra a Sra. Rose – Presidente do SINTET, diz que 

não esperava que fosse ter tanto debate diante de 
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algo que é obvio, ou seja, essa lei irá abranger todos 

os aposentados de todas as categorias, ressalta que 

durante a votação da Lei anterior solicitaram e 

imploraram para que a mesma fosse retirada e não 

foram atendidas, e agora os aposentados e 

pensionistas estão solicitando para que esse projeto 

de lei seja aprovado para corrigir o que foi votado 

erroneamente e terão muito tempo para correrem 

atrás para fazerem o estudo de impacto financeiro e 

para que o déficit atuarial seja corrigido e que a 

urgência dos aposentados é que criaram uma dívida 

para os mesmos que não foram eles que criaram e 

querem que o IMPAR não entre “quebre” pois isso 

afetará a todos os aposentados, pensionistas e os 

funcionários ativos. Com a palavra o vereador Edimar 

Leandro diz que hoje está arrependido da votação da 

Lei que desconta de todos os aposentados e 

pensionistas igualmente aos ativos e hoje irá votar 

favorável para corrigir o seu erro e que o Sr. Prefeito 

tem que devolver o dinheiro que foi descontado de 

cada um para que seja feito justiça. Em aparte o 

vereador Thiago Costa parabeniza o vereador Edimar 

Leandro pelo seu posicionamento e pede desculpas 

também por ter votado favorável e hoje todos os 

vereadores estão tendo a possibilidade de fazer essa 
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correção. Com a palavra a vereadora Paula Zerbini 

ressalta que irresponsabilidade é deixar os 

aposentados da forma como está, ou seja, porque a 

Prefeitura Municipal contratou uma Equipe de 

Consultoria para analisar a questão do IMPAR e na 

época da votação da Lei o Executivo Municipal 

encaminhou para essa Casa de Lei no “apagar das 

Luzes” um projeto que pressionou os vereadores para 

votarem a todo custo e ressalta que ela realizou duas 

reuniões com essa equipe e fez vários 

questionamentos inclusive sobre a questão da 

cobrança da alíquota de 14% aos aposentados e 

pensionistas e tem certeza absoluta que quem está 

errando não é essa Casa de Leis e sim o Executivo 

Municipal e solicita ao Sr. Presidente da Mesa 

Diretora que coloque a matéria em votação. Com a 

palavra o vereador Divino Bethânia Júnior diz que 

esse projeto que está em discussão precisa da 

participação dos Sindicatos, dos representantes das 

categorias que serão impactadas, para que os 

vereadores saibam corretamente como votarem e por 

isso manifesta seu voto favorável. Com a palavra o 

vereador Alcivan Rodrigues, líder do Sr. Prefeito 

Municipal diz que está numa situação muito difícil, 

pois foi solicitado pelo Presidente do IMPAR que seja 
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feito a retirada da matéria, e todos puderam ouvir que 

o Parecer do Jurídico da Casa é contrário e o Parecer 

da Comissão de Finanças e Orçamento tem 

ressalvas, contudo, não irá retirar a matéria de 

votação, pois cada Parlamentar tem a prerrogativa de 

votar de acordo com a sua consciência. Em 1ª 

votação. A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) 

manifesta seu voto favorável. O vereador Ygor Cortez 

diz que o Plenário é soberano. O vereador Jorge 

Carneiro diz que esse projeto será uma forma de 

corrigir por isso vota favorável. O Sr. Presidente 

informa que o Projeto de Lei Complementar 

Nº036/022 foi aprovado por Unanimidade. A 

vereadora Maria José (Zezé Cardoso) parabeniza o 

Dr. Vitor – Procurador Jurídico da Casa pelo trabalho 

que sempre vem realizando. A sessão é suspensa. 

Reaberto os trabalhos. Projeto de Lei Complementar 

Nº035/022 – Altera e acresce dispositivo à Lei 

Complementar nº008 de 07 de setembro de 2013, que 

dispõe sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano – 

IPTU. Autor: Executivo Municipal. Durante a leitura do 

referido projeto o vereador Marcos Duarte solicita 

questão de ordem no Artigo 122 do Regimento 

Interno que solicita a dispensa da leitura na íntegra da 

referida matéria. Em votação a questão de ordem. 
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Sendo aprovado por Unanimidade. Leitura dos 

Pareceres das Comissões e do Jurídico da Casa. O 

vereador Edimar Leandro solicita da Presidência da 

Mesa Diretora que possa inserir na ordem do dia uma 

moção de pesar de sua autoria. O Sr. Presidente 

informa que após a votação desse projeto atenderá a 

referida solicitação e que também apresentará outra 

moção de pesar de sua autoria. Em 1ª votação o 

Projeto de Lei Complementar Nº036/022. Os 

vereadores Edimar Leandro, Thiago Costa, Maria 

José (Zezé Cardoso), Jorge Carneiro (Sargento 

Jorge), Terciliano Gomes, Marcos Duarte e Alcivan 

Rodrigues manifestam seus votos favoráveis e 

ressaltam a importância desse projeto. A vereadora 

Paula Zerbini (Professora Paula) diz que as isenções 

são boas, mas não passam de 40% e que é preciso 

analisar isso principalmente com relação a questão 

da energia solar. O Sr. Presidente informa que o 

Projeto de Lei Complementar Nº036/022 foi aprovado 

por Unanimidade. Nada mais havendo a tratar o Sr. 

Presidente agradece a presença de todos e declara 

encerrada esta Sessão Extraordinária sem 

remuneração. Para constar lavrou-se esta ata que 

depois de lida e aprovada será devidamente 

assinada.  


