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  Ata da 8ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos vinte e cinco dias do mês 
de agosto de dois mil e vinte, às quatorze horas sob a 
presidência da vereadora Maria José Cardoso Santos, 
compareceram os seguintes vereadores: Alcivan José 
Rodrigues, Delaíte Rocha da Silva, Divino Júnior do Nascimento, 
Edimar Leandro da Conceição, Geraldo Francisco da Silva, 
Gideon da Silva Soares, Gilmar Oliveira Costa, Israel Gomes da 
Silva, José Ferreira Barros Filho, Leonardo Lima Silva, Terciliano 
Gomes Araújo e Wagner Enoque de Souza. Todos em número 
de treze. Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta 
esta sessão e convida o vereador Gilmar Oliveira para fazer a 
leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em Salmos, Capítulo – 
37, versículo – 05.  O secretario vereador Israel Gomes (Israel 
da Terezona) faz a leitura da ata da sessão anterior. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 
Correspondências: Oficio Gabinete do vereador Carlos da Silva 
Leite Nº53 /2020. Assunto: Justificativa de ausência do vereador 
na sessão do dia 25 de agosto de 2020. Oficio Gabinete do 
vereador Enoque Neto Rocha de Souza Nº005/2020. Assunto: 
Justificativa de ausência do vereador nas sessões 24 e 25 de 
agosto de 2020. Oficio nº013/2020 – Gabinete do vereador 
Marcus Marcelo de Barros Araújo – Assunto: Justificativa de 
ausência do vereador na sessão do dia 25 de agosto de 2020. 
OFICIOGAB/SUPADM/PLANEJAMENTO/SMS Nº1031/2020 – 
Secretária Municipal de Saúde – Ana Paula dos Santos Andrade 
Abadia – Assunto: Solicitação de reagendamento Audiência 
Pública. SGD: 2020/30559/089933 – OFICIO – 
5536/2020/SES/GASEC – Secretário de Estado da Saúde – Luiz 
Edgar Leão Tolini – Assunto: Resposta ao OF. Nº549/2020. 
Ordem Do Dia: CONVITE: Em atendimento ao Requerimento 
Nº1718/2020 – de autoria do vereador Alcivan José Rodrigues 
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(Soldado Alcivan). Leitura do Requerimento Nº1718/2020. 

Convidados que compuseram a Mesa Diretora:  TENENTE 
CORONEL VALDEONNE DIAS DA SILVA – Comandante do 2º 

BPM de Araguaína - TO;  MAJOR CLOVES EDUARDO 

CARNEIRO – Comandante do 2º BBM de Araguaína - TO;  
CAPITÃO JOÃO PAULO RAMOS LEANDRO – Representante 
da ASMIR Araguaína – Associação dos Militares da Reserva, 

Reformados e Pensionistas do Estado do Tocantins;  2° 
SARGENTO GIULIANO BARBOSA RODRIGUES – Presidente 
da APA – Associação de Praças da Polícia e Bombeiros Militares 
de Araguaína, que neste ato está sendo representado pelo 2º 
Sargento Genivaldo Quirino – Vice – Presidente da APA. 
Assunto: Comemoração ao Dia do Soldado, comemorado no dia 
25 de agosto de 2020. A Sra. Presidente registra as presenças 
da Sra. Graziela Cardoso – ASCOM – Assessoria de 
Comunicação do 2º BPM e do Sargento De Oliveira e passa a 
palavra ao vereador Alcivan Rodrigues autor do convite. O 
vereador Alcivan Rodrigues cumprimenta a todos os presentes 
e ressalta que este é um momento ímpar, e não poderia deixar 
de fazer essa homenagem aos militares presentes 
representando toda a classe, mesmo sendo simples, mas que 
muito lhe honra. O vereador Alcivan faz um breve relato da 
importância do policial militar para a nossa sociedade e a 
dedicação no exercício da profissão e manifesta sua admiração, 
carinho, respeito e reconhecimento a todos os Policiais Militares 
do nosso Estado e da nossa cidade. Em seguida o vereador 
Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) faz a entrega de uma 
homenagem a cada Policial Militar que foi convidado para esta 
sessão. A Sra. Presidente abre a palavra aos vereadores. Com 
a palavra o vereador Terciliano Gomes parabeniza o vereador 
Alcivan Rodrigues pela iniciativa dessa homenagem a esses 
bravos homens que defendem a nossa população e que o 
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vereador Alcivan sempre ressaltou o seu orgulho de ser um 
policial militar. O vereador Divino Bethânia Júnior parabeniza e 
cumprimenta o vereador Alcivan Rodrigues e a todos os Policiais 
Militares presentes nesta sessão pelo Dia do Soldado e ressalta 
a importância do trabalho da Policia Militar, sendo uma 
homenagem muito justa. Com a palavra o vereador Geraldo 
Silva destaca que o vereador Alcivan Rodrigues teve uma 
grande iniciativa e o parabeniza pela atitude e aos Policiais 
Militares presentes. O vereador Gideon Soares cumprimenta o 
vereador Alcivan Rodrigues por ter realizado essa justa 
homenagem aos Policiais Militares da nossa cidade. O vereador 
Delaíte Rocha (Professor Delan) ressalta que é uma data que 
precisa ser lembrada sempre e parabeniza e cumprimenta todos 
os Policiais Militares. Os convidados presentes agradecem pela 
homenagem que receberam e que é uma honra muito grande 
servir a Policia Militar do Estado do Tocantins e da cidade de 
Araguaína. O Comandante do 2º BPM – Tenente Coronel 
Valdeonne Dias da Silva ressalta que entrou para a Policia Militar 
com dezoito anos e que hoje em dia os jovens não conhecem os 
trabalhos da Policia Militar é isso precisa ser difundido na nossa 
sociedade para que muitos equívocos sejam esclarecidos e com 
isso aproximar mais a população da Policia Militar, agradece 
imensamente por essa homenagem e ressalta que a Polícia 
Militar sempre estará pronta para defender e ajudar a nossa 
sociedade.  O vereador Alcivan Rodrigues agradece aos 
Policiais Militares que atenderam o seu convite e que foi uma 
honra poder realizar esse momento. A sessão é suspensa para 
tirarem uma foto oficial com os convidados e os vereadores. 

Reaberto os trabalhos. AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE:  

Referente ao 3º Quadrimestre de 2019.  Referente ao 1º 
Quadrimestre de 2020. Presenças: Sra. Ana Paula dos Santos 
Andrade Abadia – Secretária Municipal de Saúde e a Equipe da 
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Secretaria Municipal de Saúde que veio para participar da 
Prestação de Contas e estão compondo a Tribuna de Honra. A 
Sra. Presidente passa a palavra a Sra. Secretária Ana Paula que 
cumprimenta a todos e ressalta que estão presentes para 
fazerem duas prestações de contas e faz uma explanação da 
composição da Rede Física de Saúde Pública e Privada 
prestadora de serviços ao SUS que compõem a Secretaria 
Municipal de Saúde e que essa Prestação de Contas está de 
acordo com o que determina a Lei. Com a palavra o Sr. Alberany 
Dias – Contador, que faz uma explanação referente a parte 
financeira e ressalta quede Receitas para apuração da aplicação 
em Ações e Serviços Públicos de Saúde, Receitas Realizadas 
foi R$62.162.925,08, Receitas de Transferências 
R$164.213.567,84 e tendo um Total das Receitas para 
Apuração da Aplicação em Ações e Serviços Públicos de 
R$226.376.501,92. Quanto as Receitas Adicionais para 
Financiamento da Saúde – Transferência de Recursos do 
Sistema Único de Saúde R$68.362.818,62 proveniente da União 
R$62.065.797,81 proveniente dos Estados R$6.153.379,78 
outras receitas do SUSR$ 143.641,03 com relação as Despesas 
Correntes R$106.453.535,01 tendo um valor referente à 
diferença entre o valor executado e o limite mínimo 
constitucional R$11.939.682,95 e destaca que teve-se o valor 
total de Despesas com Saúde por Subfunção de 
R$108.389.216,48. O vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) 
questiona sobre as Despesas de Capital o que significa. O Sr. 
Alberany ressalta que as Despesas de Capital é para comprar 
equipamento ou investimento. O vereador Delaíte Rocha 
(Professor Delan) qual a diferença entre construção ou obras e 
investimento. O Sr. Alberany diz que esse relatório que 
apresentam é bem sintético e que essa explicação detalhada 
sobre essa questão está em um outro relatório mais detalhado e 
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que o vereador poderá solicitar essas informações. Com a 
palavra a Sra. Simone – Superintendência da Atenção Básica 
destaca que foram realizadas 30.957 consultas médicas, 3.901 
consultas de Pré-Natal, 1.112 consultas dos profissionais do 
NASF, 683 procedimentos dos profissionais do NASF, 754 
Ações Coletivas Dental Supervisionada, 87.774 visitas 
domiciliares dos Agentes Comunitários de Saúde, razão de 
exames de mamografia de rastreamento realizados em 
mulheres de 50 a 69 anos na população de determinado local e 
população da mesma faixa etária – 0,08  a cobertura 
populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica – 
64,13% e cobertura populacional estimada pelas equipes 
básicas de Saúde Bucal – 72,25%. O vereador Delaíte Rocha 
(Professor Delan) questiona com relação aos exames de 
mamografia o porquê da taxa baixa. A Sra. Simone diz que a 
atenção básica encaminha a solicitação do exame e quem 
realiza é o Estado, ou seja, é um exame de alta complexidade e 
que é de responsabilidade do Governo do Estado.   O vereador 
Delaíte Rocha (Professor Delan) questiona com relação a 
compra dos medicamentos odontológicos o porquê não foi 
adquirido a quantidade necessário, ou seja, o percentual que 
seria necessário para a execução dos serviços e que sempre é 
dado a desculpa dos processos de licitação. A Sra. Simone diz 
que os medicamentos necessários forma adquiridos.  O 
vereador Delaíte Rocha (professor Delan) questiona sobre a 
emenda que apresentou para a compra de um veículo para 
transporte de paciente se já foi empenhado esse recurso. A Sra. 
Secretária diz que não foi empenhado o recurso e que há 
empenho de emendas federais. O vereador Delaíte Rocha 
(Professor Delan) diz que visitou o CCZ e verificou que havia 
veículos novos que não tinham sido emplacados e pergunta se 
já foi regularizada a situação dos mesmos? A Sra. Secretária 
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Ana Paula diz que a programação é para a reforma das vinte 
UBS e o CCZ está incluso e com relação ao CCZ, as Carrocinhas 
estão sendo reformadas e serão adquiridas dez motos. Com a 
palavra o Dr. Eduardo – Vigilância em saúde, diz que com 
relação ao emplacamento dos veículos, estão tentando resolver 
porque há multas em aberto dos condutores e informa que foram 
entregues três veículos Ford K e hoje sem placa há cinco 
veículos. Ressalta que a proporção de óbitos em mulheres em 
idade fértil investigados foi de 98,4%, proporção de registro de 
óbitos com causa definida 97,6%, não houve óbitos maternos 
em determinado período e local de residência, 05 – número de 
ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis 
para controle vetorial da Dengue e proporção de procedimento 
do campo “ocupação” nas notificações de agravos relacionados 
ao trabalho – 91,10%. O vereador Geraldo Silva questiona a 
respeito da contratação de mais médicos e ressalta que o Estado 
do Pará conseguiu contratar os médicos Cubanos. A Sra. 
Secretária diz que precisam de uma autorização do Ministério da 
Saúde e precisam ter o “Revalida” e que isso não é uma questão 
que o município resolve por si só. Com a palavra a Sra. Gisliane 
– Superintendência Gestão Hospitalar, ressalta que foram 
realizadas 666 internações no Hospital Municipal de Araguaína, 
32.794 atendimentos com classificação de risco prestados na 
UPA Araguaína Sul, 6.389 consultas especializadas 
ambulatoriais realizados no Ambulatório Municipal de 
Especialidades – AME, 15.397 exames e procedimentos 
especializados realizados no Ambulatório Municipal – AME, 
3.157 números de atendimentos dos pacientes acolhidos pelo 
CAPS AD, 4.890 número de atendimentos pré-hospitalar do 
SAMU 192, número de atendimentos fisioterapêuticos 
realizados no Centro Municipal de Fisioterapia – 1.197, número 
de visitas do Serviço de atendimento Domiciliar – SAD foi de 
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2.410, 12.571 foi o número de atendimentos nas Clínica Escola 
Mundo Autista. A Sra. Presidente informa que agora passaram 
a Prestação de Contas referente ao 1º Quadrimestre de 2020. 
Com a palavra o Sr. Alberany Dias – Contador, que ressalta com 
relação as Receitas Realizadas R$21.543.069,58, tendo-se um 
total de Receitas para apuração da Aplicação em Ações e 
Serviços Públicos de R$73.439.859,14 e com relação as 
Receitas Adicionais para Financiamento da saúde foi de 
R%30.223.114,84. Quanto as Despesas, teve-se um total de 
Despesas com Saúde de R$35.893.339,90 e um total de 
Despesas com Ações e Serviços Públicos em Saúde de 
R$16.583.057,19, com isso tiveram um valor referente à 
diferença entre o valor executado e o limite mínimo 
constitucional de R$5.567.078,32 e tendo um valor total de 
Despesas com saúde por Subfunção de Despesas Empenhadas 
de R$83.043.096,34 e Despesas Liquidadas R$36.044.063,69. 
Com a palavra a Sra. Simone – Atenção Básica, informa que 
foram realizadas 28.994 consultas médicas EACS/ESF, 4.556 
consultas de Pré-Natal, ressalta que não houve realização de 
ação coletiva Dental Supervisionada, pois no momento que as 
mesmas iriam iniciar as aulas foram suspensas em virtude da 
pandemia da COVID – 19, pois o público alvo dessa ação são 
os escolares. Foram realizadas 85.077 visitas domiciliares dos 
Agentes Comunitários de Saúde, 1.259 Consultas dos 
profissionais NASF e 672 procedimentos dos profissionais do 
NASF, com relação aos exames citopatólogicos do colo do útero 
em mulheres de 25 a 64 anos teve-se 0.06 de porcentual 
atingido, aproximadamente 150 atendimentos e que esses 
procedimentos tiveram a suspensão em algumas Unidades 
Básicas de Saúde devido ao cenário da Pandemia da COVID – 
19 o que impossibilitou a conclusão das ações, quanto ao exame 
de mamografia, foram realizados 317 solicitações de 
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mamografia, e foram executadas 82 mamografias, no entanto é 
de responsabilidade do Governo do Estado essa execução 
como já foi dito anteriormente, a Sra. Simone ressalta que a 
cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção 
Básica foi de 51,37% e de Saúde Bucal foi de 656,58%. Com a 
palavra o Dr. Eduardo Freitas – Vigilância em Saúde, 
ressaltando que foram realizadas 90.670 atividades 
correspondendo assim a 99% do total pactuado, sendo que 
89.060 imóveis foram trabalhados para o controle de Endemias 
e Zoonoses e 1.593 exames para diagnostico da Leishmaniose 
Visceral Canina foram realizados. Com relação a proporção de 
óbitos em mulheres em idade fértil investigados teve-se 100% e 
no 1º Quadrimestre de 2020 ocorreram 14 óbitos que foram 
todos investigados e o registro de óbitos com causa básica 
definida foi de 97,47%, onde ocorreu 269 por causa básica 
definida e 07 por causa mal definida, destacando que não houve 
casos de óbito materno, e foram alcançados 81,53% (1ºciclo) e 
54,11% (2º ciclo) de imóveis visitados para controle vetorial da 
Dengue e que por conta das medidas preventivas da COVID – 
19 o segundo ciclo não foi alcançado. Com a palavra a Sra. 
Gisliane – Atenção Especializada, forma realizadas 601 
internações no Hospital Municipal de Araguaína, 27.127 
atendimentos com classificação de risco na UPA Araguaína Sul, 
3.366 consultas especializadas ambulatoriais e 14.221 exames 
e procedimentos que foram realizados no Ambulatório Municipal 
– AME, já no CAPS AD foram realizados 2.432 atendimentos, e 
o SAMU – 192 realizou 1.932 atendimentos e no Centro de 
Fisioterapia o número de atendimento foi 786, visitas 
domiciliares – SAD foi de 1.303 e os atendimentos na Clínica 
Escola Mundo Autista foi de 12.756.  A Sra. Secretaria Ana Paula 
diz que com isso finaliza a etapa de dados da Prestação de 
Contas referente ao 3ºQuadrimestre do ano de 2019 e 1º 
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Quadrimestre do ano de 2020 e coloca-se a disposição para os 
questionamentos.  O vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) 
pergunta se algum município ajuda a nossa cidade 
financeiramente, ou seja, porque o nosso município atende os 
pacientes que vem de outras regiões. A Sra. Secretária diz que 
o único serviço é o de Oftalmologia e a parte do Hospital 
Municipal que é pactuado com o Governo Federal, nenhum 
município ajuda financeiramente o nosso município e atendem 
pacientes que vem de todos os municípios e Estados vizinhos 
ao nosso. O vereador Divino Bethânia Júnior pergunta como 
está e como ficará a situação da saúde em decorrência dessa 
pandemia da COVID – 19, pois lhe preocupa muito com relação 
ao cenário financeiro que teremos para o ano que vem, e com 
isso afetará todas as áreas e a saúde é uma área muito 
preocupante. A Sra. Secretaria diz que veio bastante recursos 
do Governo Federal para o combate da Pandemia e que os 
serviços continuam sendo feitos. O vereador Divino Bethânia 
Júnior diz que a sua preocupação é mais contábil do que a 
competência dos profissionais, e as contas continuaram 
chegando e que as ações precisarão ser pensadas e 
programadas com antecedência. O Sr. Alberany diz que o 
Governo Federal está socorrendo com os programas e auxílios, 
só que no mês de setembro deste ano o auxílio irá acabar e se 
o Governo Federal não renovar, não sabem como será feito e 
como a situação ficará. O vereador Divino Bethânia Júnior 
ressalta que se não renovarem os programas a crise chegará de 
vez, por isso a sua preocupação e solicita que esse problema já 
esteja sendo pensado, para que na hora da extrema 
necessidade as ações sejam efetivas. O vereador Delaíte Rocha 
(Professor Delan) diz que neste Relatório deveria conter todas 
as despesas, ou seja, o quanto foi gasto e o que foi aplicado com 
relação a Pandemia COVID – 19 e que já encaminhou oficio 
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solicitando essas informações e nunca recebeu. O Sr. Alberany 
diz que seguem uma legislação e que esse relatório é 
apresentado sinteticamente, cumprindo o que determina a Lei. A 
Sra. Secretária Ana Paula diz que o vereador Delaíte Rocha 
(Professor Delan) que o mesmo pode enviar o oficio solicitando 
as informações que deseja que estarão encaminhando todas as 
informações necessárias, não vê problema nenhum em fornecer 
essas informações.  O vereador Divino Bethânia Júnior solicita a 
prorrogação da sessão por mais uma hora, pois diz que precisa 
usar a Tribuna Livre. A Sra. Presidente diz que no momento 
correto colocará em votação a referida solicitação. O vereador 
Divino Bethânia Júnior diz que a sua preocupação é para o ano 
que vem, pois, o impacto financeiro será imenso, exemplo disso 
foi a abertura da UPA – Vila Norte que teve que ser aberta na 
marra sem uma programação prévia de gastos, devido a 
necessidade da situação da pandemia da COVID – 19. O 
vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) solicita a Sra. 
Presidente que possa confeccionar o Oficio para que marque 
uma data para que a Sra. Secretária possa vir a esta Casa de 
Leis prestar os devidos esclarecimentos com relação aos gastos, 
aplicações e serviços relacionados a Pandemia da COVID – 19. 
A Sra. Secretaria Ana Paula diz que não tem nenhum problema, 
vem sim prestar todos os esclarecimentos necessários, pois 
estão com todos os documentos com relação A ESSA 
SITUAÇÃO. O vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) 
questiona sobre os EPIs dos Agentes de Saúde. A Sra. 
Secretária da Saúde diz que tudo que foi ou está sendo 
solicitado pelos Agentes de Saúde estão sendo adquiridos e 
fornecidos, todos os Agentes de Saúde dispõem de todos os 
EPIs necessários, agora não pode afirmar que todos estejam 
usando os EPIs. A Sra. Presidente coloca em votação a 
solicitação de prorrogação da sessão feita pelo vereador Divino 
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Bethânia Júnior. Sendo aprovado por Unanimidade. Com a 
palavra a Sra. Secretária Ana Paula diz que estão à disposição 
para ajudar no que for possível, assim como para fazer os 
devidos esclarecimentos sempre que necessário e que a 
Secretaria Municipal da Saúde está de portas abertas para 
receber a todos os vereadores quando precisarem.  A Sra. 
Presidente agradece a presença da Sra. Secretária Municipal de 
Saúde e a sua Equipe pelas explanações e explicações 
realizadas. A sessão é suspensão. Reaberto os trabalhos. É feita 
a verificação de quórum da sessão, tendo –se o quórum de dez 
vereadores presentes, quórum legal para dar continuidade a 
votação das matérias da ordem do dia. Projeto de Lei 
Nº013/2020 – Dispõe sobre o reconhecimento do caráter 
educacional e formativo do Taekwondo, autoriza a celebração 
de parcerias para o ensino dessa arte marcial no município de 
Araguaína, e dá outras providências. Autor Divino Júnior do 
Nascimento (Divino Bethânia Jr.). Em 2ª discussão. Em 2ª 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Wagner Enoque de Souza: Nº1766/2020 e 
Nº1767/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso 
Santos (Zezé Cardoso): Nº1731/2020 e Nº1749/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: Nº1747/2020 
e Nº1748/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes da 
Silva (Israel da Terezona): Nº1724/2020 e Nº1725/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira Costa: Nº1604/2020 
e Nº1605/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva 
Soares: Nº1757/2020 e Nº1758/2020. Em discussão. Em 
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votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): 
Nº1499/2020 e Nº1500/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Delaíte Rocha da Silva (Professor Delan): Nº1366/2020 e 
Nº1367/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino Bethânia 
Júnior (Divino Bethânia Jr.): Nº1676/2020 e Nº1771/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado 
Alcivan): Nº1732/2020 e Nº1733/2020. Em discussão. 
Aprovados por Unanimidade. Indicações de autoria do vereador 
Wagner Enoque de Souza: Nº072/2020 e Nº073/2020. As 
Indicações serão encaminhadas a quem de direito. Tribuna: O 
vereador Divino Bethânia Júnior diz que usa a Tribuna hoje para 
ressaltar a sua preocupação com relação a grave situação que 
a nossa população está enfrentando pela falta de um novo 
Cemitério público, pois o Cemitério São Lázaro não há mais 
espaço para realizar sepultamentos e diante dessa Pandemia da 
COVID – 19 que estão enfrentando essa situação ficou 
insustentável, ou seja,  é preciso que o Poder Público faça algo 
urgentemente pois da forma como está não pode continuar e 
gostaria de deixar registrado também a constante luta do 
vereador Geraldo Silva com relação a essa situação.  Nada mais 
havendo a tratar a Sra. 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.  
  


