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 Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Aos sete dias do mês Maio de dois mil e dezenove, 
às quatorze horas sob a presidência do vereador Aldair da Costa Sousa, 
compareceram os seguintes vereadores: Alcivan José Rodrigues, Carlos 
da Silva Leite, Delaite Rocha da Silva, Divino Junior do Nascimento, 
Edimar Leandro da Conceição, Geraldo Francisco da Silva, Gideon da 
Silva Soares, Gilmar Oliveira Costa, Israel Gomes da Silva, Jose Ferreira 
Barros Filho, Leonardo Lima Silva, Maria José Cardoso Santos e Wagner 
Enoque de Souza. Todos em número de quatorze. Havendo número legal 
o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e convida o vereador Delaite 
Rocha (Professor Delan) para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a 
leitura do Salmo – 91.  O secretario vereador Israel Gomes da Silva (Israel 
da Terezona) faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por unanimidade. Os vereadores, Enoque Neto Rocha 
de Souza, Marcus Marcelo de Barros Araújo e Terciliano Gomes Araújo 
chegam a sessão e registram suas presenças. Correspondências: Ofícios 
Caixa Econômica – Gerência Executiva e Negocial de Governo Palmas – 
TO – Gerente de Filial – Francisco Otaviano Merli do Amaral – Gerente 
Regional – Vandeir da Silva Ferreira: Nº1611/2019/GIGOVPM – Assunto: 
Crédito de recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. 
Nº1610/2019/GIGOVPM – Assunto: Crédito de Recursos Financeiros – 
Orçamento Geral da União.  Ordem Do Dia: O Sr. Presidente informa que 
enquanto aguardam a chegada do Dr. José Quezado darão início a ordem 
do dia e assim que o mesmo chegar a sessão, suspenderão a pauta para 
atenderem a propositura do vereador Geraldo Silva. Requerimentos do 
vereador Wagner Enoque de Souza: Nº1021/019, Nº1022/019, 
Nº1023/019, Nº1024/019 e Nº1044/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº1089/019 da vereadora 
Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso). Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Marcus Marcelo 
de Barros Araújo: Nº1075/019, Nº1076/019 e Nº1077/019. Em discussão. 
O vereador Marcus Marcelo destaca os requerimentos  Nº1075 e Nº1076 
que solicita a reforma da estátua do Cristo Redentor, visto que é um ponto 
turístico da nossa cidade e gostaria de destacar que na sessão anterior 
solicitou o retorno da Casa do Artesão e gostaria de sugerir que a Casa 
do Artesão poderia voltar a funcionar na localidade onde se encontra a 
estátua do Cristo Redentor. O vereador Alcivan Rodrigues parabeniza o 
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autor pela apresentação das proposituras e ressalta que está faltando boa 
vontade por parte do Poder Público e que está uma vergonha a situação 
em que se encontra a estátua do Cristo da nossa cidade. Em aparte o 
vereador Israel Gomes (Israel da Terezona) diz que o local em que se 
encontra a estátua do Cristo está abandonado e cumprimenta o vereador 
Marcus Marcelo pela inciativa das proposituras. Em votação os 
requerimentos do vereador Marcus Marcelo. Aprovados por 
Unanimidade. O vereador Alcivan Rodrigues registra as presenças do Dr. 
Agmon Diniz que é seu amigo e do Dr. Anderson que é seu Advogado e 
Advogado da Associação dos Militares. Requerimentos do vereador 
Terciliano Gomes Araújo: Nº997/019, Nº998/019, Nº999/019, Nº1090/019 
e Nº1092/019. Em discussão. O vereador Terciliano Gomes cumprimenta 
a todos os presentes e destaca que quando fez o curso de Técnico 
Agropecuário na cidade de Araguatins conheceu o Dr. Tiago Spacassassi 
e registra as presenças do Dr. Franklin, Dra. Vania e Dr. Rocha e em seus 
nomes cumprimenta todos os Advogados presentes e em especial os 
Advogados da Câmara Municipal o Dr. Marcondes e a Dra. Luciane. Com 
relação as suas proposituras que hora estão sendo discutidas, solicita que 
o DEMUPE fiscalize a limpeza dos lotes baldios, quanto a propositura de 
Nº1090 trata da solicitação a Empresa BRK de uma planilha detalhada 
para saberem o valor exato da tarifa de agua e de esgoto, uma vez que, 
não é justo que o nosso município seja penalizado pagando a conta de 
outros municípios. Destaca a propositura de Nº1092 que requer uma 
sessão com a presença de alguns convidados para debaterem sobre a 
Universidade Federal do Norte do Tocantins para que possam conseguir 
avanços quanto a essa questão. O vereador Divino Bethânia Junior 
cumprimenta a todos os Advogados presentes nesta sessão nas pessoas 
do Dr. Ricardo Ramalho que foi seu professor de faculdade e Dr. Walter 
Ata Bittencourt que foi vereador e Ex-Presidente desta Casa de Leis, com 
relação as proposituras que estão sendo discutidas diz que gostaria de 
ressaltar as que tratam da limpeza dos lotes baldios, uma vez que, 
sempre está destacando com relação a essa problemática, diz que há 
localidades no nosso município que estão servindo apenas como 
depósitos de lixo, e até mesmo de abrigo para marginais e diz que para 
que o Poder Público cobre do cidadão precisa dar exemplo e que essa 
Casa de Leis aprovou uma Lei que inclusive faz com que o Executivo 
Municipal poderá limpar os lotes e cobrar essa limpeza no IPTU, ou seja, 
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tanto o Poder Público quanto o cidadão precisam fazer a sua parte. Em 
votação os requerimentos do vereador Terciliano Gomes. Aprovados por 
Unanimidade. O vereador Edimar Leandro registra as presenças do Dr. 
Saul e do Vice-Prefeito da cidade de Santa Fé o Sr. Américo e o Pastor 
Eurípedes. O vereador Terciliano Gomes registra a presença do 
Presidente da Cooperativa dos Mototaxi o Sr. Roniere. O Sr. Presidente 
informa que darão início ao atendimento da propositura do vereador 
Geraldo Silva. Convite: Em atendimento ao Requerimento Nº902/019 de 
autoria do ilustre vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva) – 
Presenças:  Dr. José Pinto Quezado – Presidente da OAB – Subseção de 
Araguaína e Demais membros da Diretoria. Assunto: Para homenagear 
os 30 (trinta) anos da OAB – TO com reconhecimento pelos relevantes 
trabalhos. Em seguida o Sr. Presidente faz a Composição da Mesa 
Diretora convidando para compô-la: Dr. Gedeon Pitaluga – Presidente da 
OAB – TO, o Dr. José Pinto Quezado – Presidente da OAB – Subseção 
Araguaína, o Dr. Antônio Pimentel Neto – Conselheiro Federal, a Dra. 
Eunice Kühn – Ex-Presidente da OAB – Araguaína, o Dr. Cabral dos 
Santos Gonçalves – Conselheiro Federal e o Dr. Paulo Roberto – 
Conselheiro Federal e Procurador Geral do Conselho de Prerrogativas.  
Os nomes de todos os Advogados presentes nesta sessão estão 
registrados na Secretaria da Casa. Com a palavra o vereador Geraldo 
Francisco da Silva autor da propositura que cumprimenta a todos os 
Advogados presentes nesta sessão e os agradece por terem atendido o 
seu convite para realizarem essa homenagem simples mais de grande 
importância e parabeniza a OAB do Tocantins pelos 30 anos de luta e 
pelo trabalho que realizam no nosso Estado e na nossa cidade. O Sr. 
Presidente abre a palavra aos Advogados que compõem a Mesa Diretora. 
Com a palavra o Dr. José Pinto Quezado que cumprimenta a todos os 
presentes e agradece ao vereador Geraldo Silva pelo convite e agradece 
também ao Dr. Gedeon por tão prontamente ter atendido o seu convite. 
Destaca que para a Ordem é uma alegria imensa estarem presentes hoje 
nesta Casa de Leis, recebendo o reconhecimento dos representantes da 
nossa população. O Dr. José Pinto Quezado faz o registro nominalmente 
da Diretoria da Subseção OAB - Araguaína que estão presentes e 
agradece a cada Advogado que compareceu nesta sessão. Com a 
palavra o Dr. Gedeon Pitaluga que cumprimenta a todos os presentes, a 
todos os vereadores, e aos seus colegas Advogados e agradece 
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imensamente essa propositura de reconhecimento a Ordem dos 
Advogados do Tocantins. Destaca que esse é um momento impar para a 
Advocacia do nosso Estado, em seguida faz um relato sobre a 
importância da OAB e como é essencial para administração da Justiça e 
destaca que esse ato nesta Casa de Leis mostra como a OAB mostra o 
reconhecimento do trabalho que exercido pela Ordem dos Advogados. O 
Dr. Gedeon diz que tem muito orgulho de representar a OAB e muita 
gratidão pela Ordem dos Advogados e agradece aos Advogados de 
Araguaína, pois se hoje está representando a OAB – TO foi porque os 
Advogados de Araguaína lhe apoiaram e por isso essa homenagem de 
hoje é a todos os Advogados de Araguaína e mais uma vez agradece 
essa Casa de Leis por essa honraria. Com a palavra o vereador Divino 
Bethânia Junior cumprimenta a todos os Advogados presentes e diz que 
vê com muitos bons olhos esse momento e que é muito importante que 
sentir a participação da OAB nas ações sociais e públicas. Ressalta que 
hoje vê uma OAB renovada, onde estão buscando para que a nossa 
sociedade volte a ter a confiança na justiça e acredita muito vendo várias 
ações da OAB e que muitos amigos seus elogiaram o Presidente Gedeon 
e que hoje pode transmitir esses elogios ao mesmo e parabeniza o 
Presidente Dr. José Quezado que tem um papel fundamental frente a 
OAB da nossa cidade. Com a palavra o vereador Terciliano Gomes diz 
que essa sessão de hoje está proporcionando um momento impar para 
essa Casa de Leis, pois é uma honra receber os Presidentes da OAB, Dr. 
Gedeon e Dr. José Quezado, uma vez que, a OAB tem um papel 
fundamental na nossa sociedade. Com a palavra o vereador Delaite 
Rocha (Professor Delan) faz um cumprimento especial ao Dr. Anderson e 
que é um prazer muito grande em vê-lo hoje formado e exercendo a 
profissão de Advogado e que hoje é Secretário Geral do Tribunal de Ética 
da OAB – TO, faz a leitura de uma Passagem Bíblica e ressalta que com 
relação a Ordem dos Advogados esta desempenha uma função, um papel 
fundamental na nossa sociedade. O vereador Carlos Silva cumprimenta 
a todos os presentes e diz que gostaria de fazer um pedido a todos os 
representantes da OAB para que possam fazer valer o direito de cada 
cidadão e ressalta que o povo tem ficado esquecido na briga entre os 
Poderes, ou seja, o povo está esquecido, está desprotegido, e precisam 
desse apoio e o Judiciário esquece que o povo é quem paga os seus 
salários e por isso vem destacar que a OAB vai terá um posicionamento 
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e um papel fundamental nessa situação e que deixa a sua homenagem a 
OAB, mas deixa também o seu apelo para que a OAB olhe para o nosso 
povo. Com a palavra a vereadora Maria Jose (Zezé Cardoso) que 
cumprimenta a todos os Advogados nas pessoas do Dr. José Quezado e 
da Dra. Eunice Kühn e diz que todos os Advogados são merecedores de 
estarem hoje recebendo essa homenagem e registra a sua admiração 
pelo Dr. Marcus Vinicius. Com a palavra o vereador Alcivan Rodrigues 
(Soldado Alcivan) cumprimenta a todos que compõem a Mesa Diretora e 
em especial ao Dr. Paulo Roberto e Dr. Cabral e parabeniza a OAB pelo 
grande trabalho que realiza. Com a palavra o vereador Marcus Marcelo 
que cumprimenta nominalmente a todos os Advogados que compõem a 
Mesa Diretora, parabeniza o vereador Geraldo Silva pela iniciativa de 
realizar essa homenagem a OAB, que é merecida e deixa o seu 
reconhecimento pois a OAB da nossa cidade é sempre muito presente 
atuante, diz que é muito importante saber reconhecer o trabalho da 
Ordem dos Advogados e diz que gostaria de lembrar e pedir o apoio da 
OAB pois há mais de três anos estão sem médico perito na Agência do 
INSS da nossa cidade.  O Sr. Presidente abre a palavra aos Advogados 
presentes que queiram fazer uso da palavra. Com a palavra o Dr. 
Marques Alex que agradece muito por essa homenagem e destaca que 
mesmo diante de todas as adversidades e dificuldades a OAB, os 
Advogados souberam lutar e vencer e se hoje tem um Estado 
Democrático de Direito foi pela luta dessa classe da Ordem dos 
Advogados. O vereador Marcus Marcelo cumprimenta os Advogados que 
são colaboradores da Câmara a Dra. Mayara, o Dr. Fernando Tavares e 
o Dr. Lucas Bezerra. Com a palavra o Dr. Cabral Santos ressalta que foi 
um dos pioneiros da Advocacia na nossa cidade e que isso lhe orgulha 
muito e ressalta a importância da Ordem dos Advogados e da sua 
representatividade na nossa sociedade e faz um relato de como cada 
Advogado desempenha sua função de forma exemplar. Com a palavra o 
Dr. Paulo Roberto que cumprimenta a todos os Advogados na pessoa do 
Presidente Dr. Gedeon e destaca que tem muita gratidão pela família do 
Dr. Marcondes que é o Procurador desta Casa de Leis, pois foi o seu pai 
que lhe orientou para seguir a carreira de Advogado e agradece ao pai do 
vereador Divino Bethânia Junior pelo apoio maternal (Mãe de Leite). 
Destaca que é preciso que todos os Advogados deem as mãos aos 
Advogados que estão começando a carreira na Advocacia, assim como 



 
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 

os Advogados mais experientes fizeram com ele. Diz que esperou muito 
anos por esse momento, onde essa Casa de Leis reconhece a 
importância dos Advogados da nossa cidade e agradece muito por essa 
homenagem. Com a palavra a Dra. Eunice Kühn diz que não é a primeira 
vez que vem a essa Casa de Leis para receber uma homenagem e que 
mais uma vez está muito feliz e muito honrada de estar presente e destaca 
que nunca se sentiu menosprezada por ser mulher e por ser uma 
Advogada e que sempre lutou pela OAB, pois lhe orgulha muito ser 
advogada e atuar sempre em defesa da Ordem dos Advogados e 
agradece por essa homenagem.  O Sr. Presidente destaca que a Câmara 
Municipal de Araguaína na pessoa do vereador Geraldo Silva realizou 
essa homenagem a OAB e que estão imensamente honrados com a 
realização dessa sessão. Em seguida o Sr. Presidente faz a entrega de 
uma Moção de Aplauso de sua autoria ao Dr. Gedeon Pitaluga, 
parabenizando a Ordem dos Advogados pelos seus 30 anos e pelo 
trabalho que desempenham no nosso Estado. O Dr. José Quezado 
agradece mais uma vez por essa homenagem e que é uma honra muito 
grande poder estar mais uma vez presente nesta Casa de Leis 
representando a OAB da nossa cidade. O Dr. Gedeon Pitaluga diz que 
essa Moção de Aplauso é para todos os Advogados que compõem a 
Ordem dos Advogados do nosso Estado e para finalizar gostaria de fazer 
os seus agradecimentos a esta Casa de Leis na pessoa do vereador 
Geraldo Silva que teve a iniciativa dessa homenagem e fica os 
agradecimentos da Ordem a toda a sociedade tocantinense. O Sr. 
Presidente deixa registrado em Ata, que a Sra. Valdirene e a Sra. Maria 
de Jesus estão presentes nesta sessão expondo uma faixa em protesto a 
Reforma da Previdência e fala que no seu ponto de vista tem muitas 
questões que é contrário a essa Reforma da Previdência. Com a palavra 
o vereador Geraldo Silva agradece imensamente a todos os Advogados 
que estiveram presentes nesta sessão e atenderam o seu convite e deixa 
o seu gabinete a disposição para ajudar no que for preciso e que está 
aberto para sugestões da OAB na apresentação de bons Projetos e 
solicita do Sr. Presidente que possa dar a OAB – TO um certificado em 
homenagem aos 30 anos da Ordem. O Sr. Presidente convida a todos os 
Advogados para tirarem uma foto oficial. A sessão é suspensa. Reaberto 
os trabalhos. Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: 
Nº1078/019, Nº1086/019 e Nº1087/019. Em discussão. Em votação. 
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Aprovados por Unanimidade. O vereador Wagner Enoque registra a 
presença do Dr. Adriane – Farmacêutico. Requerimento Nº923/019 do 
vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha). Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel 
Gomes da Silva (Israel da Terezona): Nº1081/019, Nº1109/019 e 
Nº1108/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O 
vereador Gilmar Oliveira pede a retirada do requerimento Nº1110/019 de 
sua autoria. O Sr. Presidente retira a referida matéria a pedido do autor 
da mesma. Requerimentos do vereador Enoque Neto Rocha de Souza 
(Enoque Neto): Nº1016/019, Nº1017/019 e Nº1018/019. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº1040/019, 
Nº1041/019, Nº1042/019, Nº1054/019 e Nº1055/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Delaite Rocha da Silva (Professor Delan): Nº1030/019, Nº1031/019, 
Nº1032/019, Nº1094/019 e Nº1045/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº984/019 do vereador 
Divino Junior do Nascimento (Divino Bethânia Junior). Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Carlos 
da Silva Leite: Nº1009/019, Nº1007/019 e Nº1008/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Aldair 
da Costa Sousa (Gipão): Nº1082/019, Nº1083/019, Nº1084/019, 
Nº1085/019 e Nº1088/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues 
(Soldado Alcivan): Nº1004/019, Nº1005/019 e Nº1098/019. Em 
discussão. O vereador Alcivan autor das proposituras, destaca a de 
Nº1098 que solicita que seja convidada para uma sessão nesta Casa de 
Leis a Sra. Sueli dos Reis que é proprietária da Óticas Carol e que realiza 
o Projeto Social Pequenos Olhares. Em aparte o vereador Delaite Rocha 
(Professor Delan) parabeniza o autor pela iniciativa da propositura, mas 
diz que gostaria de ressaltar que é uma função do Poder Público realizar 
exames oftalmológicos nas escolas públicas municipais e que inclusive já 
fez essa cobrança através de requerimento que já foi aprovado. Em 
aparte o vereador Edimar Leandro manifesta seu apoio e manifesta seu 
voto favorável. Em votação os requerimentos do vereador Alcivan 
Rodrigues. Aprovados por Unanimidade. O vereador Enoque Neto 
registra a presença do Pastor Carlos.  O vereador Alcivan Rodrigues pede 



 
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 

para que possa ser inserido na pauta de hoje o requerimento de sua 
autoria que retirou da pauta anterior. Requerimento Nº985/019 de autoria 
do vereador Alcivan Rodrigues (Soldado Alcivan). Em discussão. O 
vereador Alcivan Rodrigues destaca que apresenta essa propositura para 
que possa ser feito o atendimento pediátrico exclusivamente no Hospital 
Municipal de Araguaína e não mais na UPA e diz que protocolou um 
requerimento hoje para que possa ser realizada uma sessão com a 
presença do Sr. Secretário Municipal de Saúde para que possam discutir 
sobre essa questão. Em votação o requerimento Nº985/019. Aprovado 
por Unanimidade. Projeto de Resolução Nº003/019 de autoria da Mesa 
Diretora – Dispõe sobre a constituição da Comissão Especial Revisora da 
Lei Orgânica do Município e da Elaboração do Novo Regimento Interno 
da Câmara Municipal de Araguaína – TO e dá outras providências. Em 2ª 
discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de 
Aplauso Nº071/019 de autoria do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão) 
– À Igreja Assembleia de Deus Ministério CADETINS, pelo Décimo 
aniversário de fundação no Tocantins. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Moção de Aplauso Nº072/019 de autoria do 
vereador Geraldo Francisco da Silva – Aos Ao Sr. Alberto Brito e a Sra. 
Antônia Lopes como novo Casal Governador do Rotary ano 2019/2020 
do Distrito 4530. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Moção de Pesar Nº069/019 de autoria do vereador Israel Gomes da Silva 
(Israel da Terezona) – Á família do Sr. Francisco Pereira Soares. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Pesar 
Nº070/019 de autoria do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão) – À 
família da Sra. Maria das Dores Alves Santana. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Pesar Nº073/019 de 
autoria do vereador Gideon da Silva Soares – À família do Sr. Wilson 
Soares Fernandes. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Moção de Pesar Nº074/019 de autoria do vereador Geraldo 
Francisco da Silva – À família da Sra. Maria Félix da Conceição Alves. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Indicações do 
vereador Leonardo Lima Silva: Nº111/019, Nº112/019, Nº129/019 e 
Nº130/019. Indicações do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da 
Terezona): Nº120/019, Nº121/019, Nº122/019, Nº123/019 e Nº124/019. 
Indicação Nº108/019 de autoria do vereador Edimar Leandro da 
Conceição (Edimar Leandro). Todas as Indicações serão encaminhadas 
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a quem de direito. Tribuna: O vereador Geraldo Silva diz que mais uma 
vez gostaria de agradecer a todos pela realização desta sessão que 
puderam fazer essa homenagem a OAB – TO e deixa também registrado 
que hoje o nosso Bispo Dom Geovane foi eleito para assumir a 
Presidência da Comissão Episcopal Pastoral para o Laicado. 
Considerações Finais: O vereador Leonardo Silva diz que gostaria de 
deixar registrada a sua preocupação com relação a alguns equipamentos 
públicos na nossa cidade que encontram-se fechados e alguns com obras 
paralisadas, como por exemplo o Ginásio de Esporte do Bairro Neblina 
que encontra-se fechado e sem nenhuma perceptiva de retorno e que 
mesmo acreditando no atual Governador Mauro deixa a sua preocupação 
registrada.  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.  
  


