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Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal 

de Araguaína, Estado do Tocantins. Aos oito dias do 

mês de março de dois mil e vinte e dois, às nove 

horas, sob a presidência do vereador Geraldo 

Francisco da Silva, compareceram os seguintes 

vereadores: Edimar Leandro da Conceição, Jarbas 

Abudd Sobrinho, Luciano Félix Santana Sousa, 

Marcos Antônio Duarte da Silva, Paula Rodrigues 

Zerbini, Robert Delmondes Barbosa, Terciliano 

Gomes Araújo, Thiago Costa Cunha, Wilson Lucimar 

Alves Carvalho e Ygor Sousa Cortez. Todos em 

número de onze. Havendo número legal o Sr. 

Presidente declara aberta esta sessão e convida a 

vereadora Paula Zerbini para fazer a leitura da Bíblia. 

A vereadora faz a leitura em Rute – capítulo – 03, 

versículo – 11. O secretário em exercício vereador 

Marcos Duarte faz a leitura da ata da sessão anterior. 

Em discussão. Em votação. Aprovado por 

unanimidade. Correspondências: OF. Nº006/2022 – 

Gabinete do vereador Abraão de Araújo Pinto – 

Assunto: Justificativa de ausência na sessão do dia 

08 de março de 2022. OFICIO Nº006/2022 – Gabinete 
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do vereador Alcivan José Rodrigues – Assunto: 

Ausência na sessão. OFICIO Nº003/2022 – Gabinete 

do vereador Enoque Neto Rocha de Souza – Assunto: 

Comunicado de ausência na sessão do dia 

08/03/2022. Oficio nº002/2002 – Gabinete do 

vereador Jorge Ferreira Carneiro (Sargento Jorge) – 

Assunto: Justificativa de ausência na sessão do dia 

08/03/2022. Oficio nº06/2022 Gabinete do vereador 

Matheus Mariano de Sousa – Assunto: Justificativa de 

ausência do vereador nesta sessão. Ordem do Dia: 

SESSÃO COM CONVIDADOS: Em atendimento ao 

Requerimento Nº461/022. Autora: Paula Rodrigues 

Zerbini (Professora Paula Zerbini). Assunto: 

Comemoração do Dia Internacional da Mulher. O Sr. 

Presidente que essa sessão será transformada uma 

sessão solene em homenagem a todas as mulheres 

e em seguida convida a vereadora Paula Zerbini para 

fazer uso da palavra. A vereadora Paula Zerbini 

cumprimenta a todos os presentes e diz que hoje é 

uma comemoração muito especial, dia de 

comemorarem o dia das mulheres, mas também para 

que possa servir de reflexão, para pensarem que as 
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mulheres precisam de mais representatividade, como 

por exemplo nesta Casa de Leis que tem apenas uma 

vereadora e que o Poder Público é 

constitucionalmente responsável pelas mulheres. Em 

seguida o Sr. Presidente convida as cantoras Rosany 

Cardoso e Celina que fazem uma apresentação 

cantando duas músicas em homenagem as mulheres. 

O Sr. Presidente informa que será servido um café da 

manhã. Após o café o Sr. Presidente dá continuidade 

à solenidade convidando algumas mulheres membros 

da “Marcha Mundial da Mulher”, a Sra. Alani 

Rodrigues faz uso da palavra e apresenta suas 

colegas a Sra. Maria de Jesus, a Sra. Antônia e a Sra. 

Lucileide e ressalta sobre a baixa representatividade 

política da mulher e sobre a violência doméstica 

contra a mulher na cidade de Araguaína e destaca 

que a Delegacia da Mulher não tem capacidade as 

mulheres. Diz que discordam do posicionamento 

sexistas e homofóbicos por parte de parlamentares e 

representantes do Executivo Municipal e solicita que 

esta Casa de Leis realize uma sessão especifica para 

tratar das inquietações das mulheres.  O Sr. 
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Presidente convida a Sra. Adalice Santos para fazer 

uso da palavra, que agradece a oportunidade e 

apresenta seu projeto sem fins lucrativos de título 

“Mulheres que Brilham” e fala sobre o 

empoderamento feminino que traz liberdade de 

expressão e financeira e fala a todas as mulheres 

para que não se calem diante da violência sofrida e 

que cada mulher possa ajudar umas às outras. Com 

a palavra a Delegada Dra. Sarah Lilian diz que é uma 

honra representar as mulheres na Policia Civil e que 

as mulheres podem ser o que quiserem e fazerem o 

que querem e que não há profissão só de homem ou 

só de mulher, cita os números da violência doméstica 

e solicita para que essa Casa de Leis ajuda e abrace 

essa causa em defesa das mulheres. Com a palavra 

a Dra. Ana Maria ressalta que é preciso avançar na 

segurança, pois realmente a violência doméstica é 

algo grave e necessita de políticas públicas para 

melhorar o atendimento as mulheres ressaltando que 

o Legislativo tem um papel importante nesse sentido. 

Com a palavra a Sra. Elizângela – Secretária 

Municipal de Educação, que cumprimenta a todos os 
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presentes e diz que é uma alegria participar dessa 

sessão, ressaltando que o desejo de todas as 

mulheres é de serem respeitadas por serem 

importantes e por terem o dom de gerarem vidas. 

Com a palavra a Sra. Maria Eulessandra – Delegada 

Regional de Ensino, que agradece a Deus por esse 

dia especial e por essa homenagem e ressalta que as 

mulheres são muito importantes e fazem sim a 

diferença por onde passam desenvolvendo um 

trabalho de excelência. A Sra. Jaciara – Atleta de Jiu-

Jitsu – primeira faixa Preta Federada do Tocantins, 

faz uso da palavra para destacar que pratica um 

esporte que a maioria dos seus praticantes são 

masculinos, no entanto sempre teve apoio dos 

homens para evoluir e crescer dentro do esporte e 

agradece por essa homenagem. A Missionária Sra. 

Iêda Martins agradece a oportunidade de participar 

dessa sessão e diz que a mulher consegue realizar 

muitas coisas e faz destaque sobre o choro silencioso 

de muitas mulheres, por isso é importante que todos 

prestem atenção nas mulheres que estão aos seus 

lados, pois de alguma forma podem ajuda-las.  Com 
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a palavra a o Sr. Prefeito Municipal Wagner 

Rodrigues, cumprimenta a todos os presentes e 

ressalta que todas as mulheres são especiais não 

somente hoje, mas todos os dias, diz que a 

representatividade da mulher é infinitamente maior 

que a do homem e não há nada que a mulher seja 

inferior ao homem, destaca que a sua gestão é 

formada em grande parte por mulheres que 

contribuem significativamente, o Sr. Prefeito 

cumprimenta a Sra. Priscila Oliveira que é uma 

guerreira e venceu o câncer. Em seguida o vereador 

Robert Delmondes faz a entrega de uma moção de 

aplausos de sua autoria a Sra. Priscila. O Sr. 

Presidente vereador Geraldo Silva convida o Sr. 

Prefeito Wagner Rodrigues para receber um presente 

ofertado por essa Casa de Leis. Com a palavra a 

vereadora Paula Zerbini que parabeniza todas as 

mulheres que fizeram uso da palavra e solicita do Sr. 

Prefeito Municipal que possa trabalhar para a 

construção de uma Casa de Apoio para as Mulheres 

de Araguaína, diz que está tramitando na Câmara 

Municipal dois projetos de sua autoria que vem de 



 
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 

 

encontro aos anseios e necessidades das mulheres. 

O Sr. Presidente agradece ao Sr. Prefeito pela 

presença e informa que o mesmo terá que se 

ausentar da sessão por ter um voo agendado. Com a 

palavra o vereador Terciliano Gomes cumprimenta a 

todas as mulheres presentes nesta sessão e diz que 

gostaria de enaltecer o pessoal da Copa e Limpeza 

da Câmara Municipal em nome da Servidora 

Marinete, por sempre manterem essa Casa de Leis 

organizada e faz um requerimento verbal para que a 

vereadora Paula Zerbini possa presidir essa sessão. 

A vereadora Paula Zerbini explica ao vereador 

Terciliano Gomes que a decisão de não presidir a 

sessão foi dela mesma, pois o vereador Geraldo Silva 

a convidou, contudo como ela acabou de assumir a 

vereança não se sente segura para presidir uma 

sessão. O Sr. Presidente informa que serão votadas 

algumas moções de aplausos dos vereadores que 

solicitaram para fazerem a entrega das mesmas. 

Moções de Aplausos pelo Dia Internacional da Mulher 

de autoria do vereador Marcos Antônio Duarte da 

Silva: Nº144/022 – A Senhora Maria José Alves Lima. 
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Nº147/022 – A Missionária Iêda Martins Ambrósio 

Duarte. Nº143/022 – A Senhora Jeany Gonçalves 

Moreira. Em discussão. O vereador Marcos Duarte 

cumprimenta e parabeniza todas as servidoras desta 

Casa de Leis e também as suas homenageadas, 

ressaltando que são mulheres que desempenham um 

papel importante cada uma em sua função. Em 

votação as moções do vereador Marcos Duarte. 

Aprovadas por Unanimidade. Moções de Aplausos 

pelo Dia Internacional da Mulher de autoria do 

vereador Geraldo Francisco da Silva: Nº132/022 – A 

Senhora Antônia Pereira da Cruz. Nº109/022 – A 

Senhora Jaciara Pereira Lima. Nº137/022 – A 

Empresária Paula Régia Alves de Oliveira 

Magalhães. Nº136/022 – A Delegada Sarah Lilian de 

Souza Rezende e Nº138/022 – A Delegada Ana Maria 

B. Vajal. Em discussão. Em votação. Aprovados por 

Unanimidade. Moções de Aplausos de autoria do 

vereador Luciano Félix Santana Sousa: Nº100/022 – 

A Senhora Secretária Municipal de Educação, 

Elizângela Silva Moura e a Senhora Secretária 

Executiva Ana Claudia pela publicação do livro 
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“Araguaína minha Identidade, minha História” e 

Nº083/022 – Aos Professores, Anésio José Sobrinho 

Neto, Leomaura Miranda de Andrade Soares e 

Marcélia Pereira de Sousa Leal, autores do livro 

“Araguaína minha Identidade, minha História”. Em 

discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 

Indicação Nº025/022 de autoria do vereador Ygor 

Sousa Cortez. A referida indicação será encaminhada 

a quem de direito. O Sr. Presidente convida a 

vereadora Paula Zerbini para fazer a entrega das 

moções de aplausos de sua autoria que foram 

aprovadas na sessão anterior. A vereadora Paula 

Zerbini faz a entrega das moções as senhoras: Maria 

Eulessandra; Karolini Kelly; Elizângela Moura; Rejane 

Morão e Ana Claudia. Com a palavra o vereador 

Robert Delmondes parabeniza a Senhora Priscila 

pela sua vitória contra o câncer e diz que é uma 

felicidade para ele poder apresentar essa moção a 

mesma, pois infelizmente muitas mulheres já 

perderam suas vidas para o câncer, por isso se 

emociona com a vitória da Senhora Priscila e a 

convida para cantar uma música. A Senhora Priscila 
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agradece as suas amigas por estarem sempre ao seu 

lado e em seguida canta uma música em adoração a 

Deus. O Sr. Presidente vereador Geraldo Silva 

convida o vereador Marcos Duarte para fazer a 

entrega das moções de aplausos as suas 

homenageadas. O vereador Marcos Duarte faz a 

entrega das referidas homenagens e convida as 

cantoras Rosany Cardoso e Celina para cantarem 

mais uma música em homenagem a todas as 

mulheres. O Sr. Presidente vereador Geraldo Silva 

informa que fará a entrega das suas moções de 

aplausos as suas homenageadas em outra ocasião. 

Com a palavra o vereador Luciano Santana 

cumprimenta e parabeniza a todas as mulheres nas 

pessoas das Servidoras da Câmara Municipal a Sra. 

Nilmara e a Sra. Christianne e convida as suas 

homenageadas para receberem as moções de 

aplausos e reconhecimento pelo trabalho das 

mesmas. A Sra. Secretária Elizângela faz a 

apresentação do livro “Araguaína minha Identidade, 

minha História” e ressalta que o mesmo está muito 

bem ilustrado, sendo ideal para as crianças e que foi 
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elaborado por professores da rede municipal de 

ensino, agradecendo ao vereador Luciano Santana 

por essa homenagem. Nada mais havendo a tratar o 

Sr. Presidente em exercício vereador Geraldo Silva 

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.  

 


