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Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal 
de Araguaína, Estado do Tocantins. Aos vinte e dois 
dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às 
nove horas, sob a presidência do vereador Gideon da 
Silva Soares, compareceram os seguintes 
vereadores: Abraão de Araújo Pinto, Alcivan José 
Rodrigues, Claudiel Machado dos Santos, Divino 
Junior do Nascimento, Edimar Leandro da Conceição, 
Geraldo Francisco da Silva, João Carlos Pereira de 
Souza, Marcos Antônio Duarte da Silva,  Maria José 
Cardoso Santos, Matheus Mariano de Sousa, Paula 
Rodrigues Zerbini, Ricardo Pereira do Nascimento, 
Ricardo Rodrigo Cavalcante Braga, Robert 
Delmondes Barbosa e Wilson Lucimar Alves 
Carvalho. Todos em número de dezesseis. Havendo 
número legal o Sr. Presidente declara aberta esta 
sessão e convida o vereador Matheus Mariano para 
fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em 
Salmos – 100. O secretário vereador Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan) faz a leitura da ata da 
sessão anterior. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio 
circular GVT Nº045/2022 - gabinete do vereador 
Terciliano Gomes Araújo – Assunto: Justificativa de 
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Ausência. Ordem Do Dia: Projeto de Lei Nº117/022 
de autoria do vereador Ricardo Pereira do 
Nascimento (Ricardo JM) – Dispõe sobre a prestação 
de assistência religiosa por meio da Capelania 
Evangélica Voluntária no município de Araguaína/TO 
e dá outras providências. Em 2ª discussão. O 
vereador Ricardo Pereira (JM) registra as presenças 
do Sr. Nilton e da Sra. Valéria – Representantes dos 
Capelães do nosso Estado. Em 2ª votação. Aprovado 
por Unanimidade. Com a palavra a Sra. Valéria – 
Representante dos Capelães, agradece ao vereador 
Ricardo Pereira (JM) e ressalta a importância desse 
projeto. Projetos para Comissões: Projeto de Lei 
Complementar Nº021/022 – Autor: Executivo 
Municipal. Mensagem de Veto Nº013/022 – Autora: 
Paula Rodrigues Zerbini (Professora Paula). 
Mensagem de Veto Nº014/022 – Autor: Edimar 
Leandro da Conceição. Projeto de Lei Nº116/022 – 
Autor: Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan). Os 
referidos projetos serão encaminhados as comissões 
competentes. Projeto de Lei Nº108/022 de autoria do 
vereador Ricardo Pereira do Nascimento (Ricardo 
JM) – Institui o Dia Municipal do Capelão Evangélico 
Civil e Militar no Município de Araguaína/TO. Em 1ª 
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discussão. O vereador Ricardo JM, ressalta a 
importância do seu projeto, destacando o grande 
trabalho que os Capelães realizam na nossa cidade e 
no nosso Estado. Em 1ª votação. Aprovado por 
Unanimidade.  A vereadora Maria José Cardoso 
(Zezé Cardoso) Vice-Presidente assume a 
Presidência da Mesa Diretora. A vereadora Paula 
Zerbini solicita alteração de pauta para a votação das 
suas moções as que constam na pauta da sessão de 
amanhã e que possa ser inserida na pauta de hoje 
mais algumas moções que já estão protocoladas, 
visto que as pessoas homenageadas estão presentes 
para acompanhar a votação das mesmas. Em 
votação as solicitações que foram feitas pela 
vereadora Paula Zerbini. Sendo aprovadas por 
Unanimidade. Moções de Aplausos de autoria da 
vereadora Paula Rodrigues Zerbini (Professora 
Paula): Nº418/022 – A Sra. Karine Cássia Silva. 
Nº419/022 – Ao Sr. Dicesar Ferreira dos Santos. 
Nº422/022 – A Sra. Célia Maria Carvalho Silva. 
Nº423/022 – A Sra. Milena Poroca. Nº424/022 – A 
Sra. Divonei Araújo Pastre. Em discussão. A 
vereadora destaca a importância do trabalho das 
Consultoras de Beleza, muitas sustentam suas 



 
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 

 

famílias através do trabalho da venda dos produtos e 
ressalta que todos precisam saber o quanto essas 
pessoas trabalham e vivem da venda direta, diz que 
gostaria de ressaltar também que o Sr. Dicesar 
também está presente para receber uma moção e 
destacar o seu trabalho como consultor de beleza. Os 
vereadores Geraldo Silva, Robert Delmondes, 
Ricardo Braga, Divino Bethânia Júnior, Claudiel 
Santos e Wilson Carvalho parabenizam a vereadora 
Paula Zerbini pela iniciativa das suas moções e 
ressaltam o quanto o trabalho das consultoras de 
beleza é de fundamental importância para alavancar 
a economia do nosso município. Com a palavra a Sra. 
Divonei que é Consultora de Beleza e Representante 
da Empresa Natura no nosso município, a Sra. 
Divonei cumprimenta a todos os presentes e ressalta 
que se sente muito honrada em poder estar presente 
nesta Casa de Leis e poder receber essa 
homenagem. Com a palavra a Sra. Karine – 
Consultora de Beleza, agradece a todos por essa 
homenagem e ressalta que com relação a realização 
da Feira da Beleza, é um empreendimento que trouxe 
para Araguaína e que através dessa Feira, pôde 
aprofundar-se nesse ramo da beleza e agradece a 
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cada pessoa que lhe ajudou e ao Sr. Dicesar pelo 
apoio que sempre deu e diz ao mesmo que enquanto 
estiver na organização da Feira da Beleza na nossa 
cidade, ele sempre estará presente.  Com a palavra o 
Sr. Dicesar – Ex-BBB, cumprimenta a todos os 
presentes e ressalta que trabalha há trinta e dois anos 
como maquiador e sabe o quanto é importante 
valorizar a beleza de cada mulher e destaque que é 
preciso que os brasileiros saibam valorizar os 
produtos do Brasil, pois são produtos feitos para o 
público brasileiro. Em votação as moções de 
Aplausos de autoria da vereadora Paula Zerbini. 
Aprovados por Unanimidade. A vereadora Paula 
Zerbini (Professora Paula) faz a entrega das moções 
aos seus homenageados. A sessão é suspensa. 
Reaberto os trabalhos. A Sra. Presidente em 
exercício registra as presenças dos Candidatos a 
Deputado Federal o Dr. Hugo e Dr. Rerisson e do 
Senador Irajá Abreu – candidato a Governador do 
Tocantins e da sua esposa a Sra. Milena. A Sra. 
Presidente convida para compor a Mesa Diretora o 
Senador Irajá Abreu que faz uso da palavra 
cumprimentando a todos os presentes e pede 
desculpas por não estar devidamente trajado para 



 
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 

 

falar neste Parlamento, por estar cumprindo 
compromissos de campanha e recebeu o convite para 
comparecer nesta Casa de Leis, por isso não foi 
possível vir com o traje correto. Faz um relato da sua 
trajetória de vida e trajetória política e destaca que 
sempre foi motivado por lutas e tudo que conquistou 
e conquista é com muito trabalho e agradece sempre 
a Deus que sempre lhe honrou. Ressalta que foi eleito 
sendo o Senador mais jovem do Brasil com 35 anos 
e que as suas conquistas sempre motivaram lhe 
ainda mais a trabalhar pelo nosso Estado. Com a 
palavra o vereador Marcos Duarte que cumprimenta 
o Senador Irajá Abreu e deixa registrado o seu apoio 
ao mesmo nessas campanhas para o Governo do 
Estado do Tocantins. O Senador Irajá Abreu 
agradece ao vereador Marcos Duarte pelo seu apoio 
e que o vereador será um grande Deputado Estadual 
e espera trabalhar em conjunto com o mesmo. O 
vereador Divino Bethânia Júnior cumprimenta o 
Senador Irajá Abreu e faz algumas colocações para 
que o mesmo possa olhar com mais carinho pelo 
município de Araguaína. Com a palavra a vereadora 
Paula Zerbini (Professora Paula) fala que não está 
caminhando com o Senador Irajá Abreu, mas que 
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respeita a todos que estão disputando as eleições e 
que isso é o mais importante, o respeito pela escolha 
de cada um. O Senador Irajá Abreu agradece a todos 
pela receptividade acolhedora que teve nesta Casa 
de Leis e que infelizmente terá que se retirar da 
sessão por ter um compromisso de campanha 
eleitoral. A sessão é suspensa. Reaberto os 
trabalhos. A Sra. Presidente em exercício informa que 
as matérias da pauta de hoje que não foram votadas 
serão apreciadas na pauta da próxima sessão. Nada 
mais havendo a tratar a Sra. Presidente em exercício 
vereadora Maria José Cardoso (Zezé Cardoso) 
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.    

 


