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  Ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos dezessete dias do mês de 
maio de dois mil e vinte e um, às nove horas sob a presidência 
do vereador Gideon da Silva Soares, compareceram os 
seguintes vereadores: Abraão de Araújo Pinto, Alcivan José 
Rodrigues, Edimar Leandro da Conceição, Enoque Neto Rocha 
de Souza, Flavio Gomes da Silva, Fraudneis Fiomare Rosa, 
Geraldo Francisco da Silva, Jorge Ferreira Carneiro, Luciano 
Félix Santana Sousa, Marcos Antônio Duarte da Silva, Maria 
José Cardoso Santos, Matheus Mariano de Sousa, 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 a vereadora Maria José (Zezé Cardoso) para 
fazer a leitura da Bíblia. A vereadora faz a leitura do Salmo – 
147. O secretário vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado 
Alcivan) faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente 
suspende a sessão para uma reunião na sala da Presidência 
com todos os vereadores. A sessão é suspensa. Reaberto os 
trabalhos. Ordem Do Dia: Projetos para Leitura: Projeto de Lei 
Complementar Nº009/021 – Dispõe sobre a desafetação de área 
pública e dá outras providências. Autor: Executivo Municipal. É 
feito a leitura do referido projeto e o mesmo encontra-se no 
Jurídico da Casa. Projetos para as Comissões: Projeto de Lei 
Complementar Nº007/021 – Institui o Estatuto da Guarda 
Municipal de Araguaína – GMA e dá outras providências. Autor: 
Executivo Municipal. Projeto de Lei Complementar Nº008/021 – 
Altera e acrescenta dispositivos na Lei Complementar nº 046, de 
16 de janeiro de 2017, e dá outras providências. Autor: Executivo 
Municipal. Projeto de Lei Nº041/021 – Dispõe sobre o 
reconhecimento da educação básica, em formato presencial, 
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como serviço e atividade essencial no Município de Araguaína. 
Autor: Marcos Antônio Duarte da Silva (Marcos Duarte). Projeto 
de Lei Nº049/021 – Institui a Semana da Jornada Legislativa, a 
ser realizada anualmente na segunda semana do mês de agosto 
no Município de Araguaína e dá outras providências. Autor: 
Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan). Projeto de Lei 
Nº053/021 – Altera a redação dos incisos I e IV do artigo 14 da 
Lei Municipal n° 2.668, de 09 de março de 2010. Autor: Terciliano 
Gomes Araújo. Projeto de Lei Nº051/021 – Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de hospitais e maternidades oferecerem 
orientação de primeiros socorros aos pais de recém-nascidos e 
dá outras providências. Autor: Marcos Antônio Duarte da Silva. 
Os referidos projetos serão encaminhados as comissões 
competentes. Projetos para 1ª votação. O vereador Fraudneis 
Fiomare solicita a alteração da pauta para a votação do projeto 
de sua autoria nº032/021. O Sr. Presidente coloca em votação a 
solicitação de alteração de pauta. Sendo aprovado por 
Unanimidade. Projeto de Lei Nº032/021 – Autoriza o Município 
de Araguaína a instituir Auxílio Emergencial de amparo à Cultura 
e ao Esporte, com objetivo de mitigar os impactos decorrentes 
da pandemia da Covid-19 nessas áreas. Autor: Fraudneis 
Fiomare Rosa. Leitura na integra do referido projeto. Leitura dos 
Pareceres Contrários das Comissões de Justiça e Redação e 
Finanças e Orçamento. Leitura do Parecer contrário do Jurídico 
da Casa. O Sr. Presidente informa que será feita a discussão 
dos Pareceres, pois caso esses pareceres não sejam 
derrubados não haverá discussão do projeto, e ressalta que para 
a rejeição dos pareceres são necessários doze votos contrários. 
Em discussão os Pareceres. Com a palavra o vereador 
Fraudneis Fiomare diz que não cabe a ele manifestar a sua 
opinião caso algum vereador pense diferente, mas gostaria de 
ressaltar que no teor do seu projeto colocou que autoriza o 



 
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 

Executivo Municipal a criar o Auxilio e não está sendo criado 
esse Auxilio, ou seja, no projeto o Gestor municipal criará o 
auxílio para que possa ajudar as pessoas que estão passando 
por dificuldades, não está determinando a criação, não está 
impondo. Diz que há classes que estão passando necessidades, 
principalmente as que são ligadas diretamente a realização de 
eventos, pois estes estão suspensos desde do início da 
pandemia, sendo que neste ano é a segunda vez que irão 
receber uma cesta básica e esse auxilio de quatrocentos reais 
irá ajudar muito, por isso pede a todos os vereadores que votem, 
com a consciência e derrubem esses pareceres. O Sr. 
Presidente determina ao Secretário que faça a leitura do Artigo 
– 70 da Lei Orgânica, conforme foi orientado pela Secretaria da 
Casa. O Sr. Presidente informa que de acordo com o que 
determina a Lei Orgânica do Município no seu Artigo – 70, esse 
projeto não poderá dar andamento na sua tramitação, por conter 
todos os pareceres contrários, a referida matéria já será 
automaticamente rejeitada. O vereador Marcos Duarte ressalta 
que esse projeto solicita algo que é de competência do Executivo 
Municipal, pois mesmo que essa matéria fosse aprovada seria 
inconstitucional e não teria efetividade, devido a questão legal. 
O Sr. Presidente diz que em respeito as pessoas que estão 
presentes acompanhando essa discussão irá abrir a palavra 
para que os vereadores possam falar, mas deixa bem claro que 
o Projeto de Lei Nº032/021 foi rejeitado de acordo com o Artigo 
70 da Lei Orgânica do município. O vereador Enoque Neto diz 
que respeita muito todos os membros das comissões, assim 
como o Jurídico da Casa, mas não assinou o parecer por 
entender que poderiam votar esse projeto para que o Executivo 
Municipal possa saber do posicionamento desta Casa de Leis, 
por isso manifesta seu voto favorável a esse projeto. O vereador 
Ygor Cortez ressalta que como relator da comissão de finanças 
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e orçamento sabe que a competência da criação desse auxilio é 
do Executivo Municipal, pois como aprovar um projeto que é 
inconstitucional e depois ter que derrubar um veto, sabe bem da 
situação crítica que os trabalhadores do ramo de ventos estão 
enfrentando e se pudessem criar um auxilio com o valor muito 
maior já teriam criado, mas sabem que não é legal. O vereador 
Alcivan Rodrigues parabeniza o vereador Fraudneis Fiomare 
pela iniciativa do projeto, mas que infelizmente o mesmo é de 
competência do Executivo Municipal, e que aprovar um projeto 
dessa natureza é ir contrário a legislação e sugere ao autor que 
apresente um requerimento com o mesmo teor do projeto. O 
vereador Fraudneis Fiomare diz que como a Lei Orgânica foi 
modificada ano passado não sabia do teor do artigo 70 e que 
infelizmente o projeto não dará segmento na tramitação e que 
respeita muito a legislação, e que está apresentando esse 
projeto por já ter apresentado um requerimento e não ter sido 
atendido.  O vereador Terciliano Gomes diz que é preciso que 
fique bem claro que as Comissões elaboram os pareceres de 
forma técnica e legal, não sendo pareceres políticos, pois já 
aconteceu uma situação de aprovação de um projeto de lei de 
redução de carga horaria dos profissionais da saúde do 
município e que por ser inconstitucional não foi atendido pelo 
Executivo Municipal, por isso ressalta que há matérias que são 
de competência do Gestor e não dessa Casa de Leis. O 
vereador Geraldo Silva manifesta seu apoio a referida matéria, 
e ressalta que já apresentou requerimentos solicitando a criação 
de auxílios emergenciais para as categorias que foram 
prejudicadas pela Pandemia da COVID – 19. O vereador 
Fraudneis Fiomare diz que infelizmente esse projeto não pode 
ser aprovado e a referida classe hora citada continuará sem o 
apoio do Poder Público e gostaria de ressaltar que na legislatura 
passada quando esteve como Vice-Prefeito sempre esteve 
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atuante e que ano passado as classes atingidas pela Pandemia 
da COVID – 19 foram amparadas pelo Poder Público, contudo a 
situação esse ano é bem diferente. O Sr. Presidente informa 
mais uma vez a todos que o Projeto de Lei Nº032/021 de autoria 
do vereador Fraudneis Fiomare foi rejeitado de acordo com o 
Artigo – 70 da Lei Orgânica Municipal. O vereador Terciliano 
Gomes líder do Sr. Prefeito solicita a retirada da pauta do Projeto 
de Lei Nº027/021 – Dispõe acerca do limite de vida útil veículos 
utilizados no serviço de mototáxi em decorrência da Pandemia 
provocada pela COVID – 19, assim como pede também a 
retirada do Projeto de Lei Nº056/021 que se encontra tramitando 
na Casa ambos de autoria do Executivo Municipal. O Sr. 
Presidente retira os referidos projetos a pedido do líder do Sr. 
Prefeito. O vereador Marcos Duarte solicita a retirada do Projeto 
de Lei Nº016/021 – Dispõe sobre alteração da Lei n° 1.880, de 8 
de novembro de 1999, que dispõe sobre a criação do Dia do 
Evangélico no Município de Araguaína, e dá outras providências 
que é de sua autoria para fazer algumas adequações ao mesmo. 
O Sr. Presidente retira de pauta o referido projeto a pedido do 
autor do mesmo. Projeto de Lei Nº017/021 – Institui a Semana 
de Conscientização e Combate aos Crimes Cibernéticos nas 
escolas da rede pública e privada de ensino do Município de 
Araguaína. Autor: Edimar Leandro da Conceição (Edimar 
Leandro). É feita a leitura na íntegra do referido projeto. Leitura 
do Parecer Favorável da Comissão de Justiça e Redação. Em 
1ª discussão. O vereador Edimar Leandro ressalta a importância 
do seu projeto. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. O 
Sr. Presidente solicita alteração de pauta para a votação do 
projeto de sua autoria assim como os seus requerimentos, visto 
que, precisará se ausentar da sessão devido a uma consulta 
médica agendada anteriormente e que retornará assim que a 
mesma termine. Em votação a solicitação de alteração de pauta. 
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Sendo aprovada por unanimidade. Projeto de Lei Nº029/021 – 
Institui o Dia do Empreendedorismo Feminino no Município de 
Araguaína. Autor: Gideon da Silva Soares. Leitura na íntegra do 
referido projeto. Leitura do Parecer Favorável da Comissão de 
Justiça e Redação. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva 
Soares: Nº1101/021, Nº1102/021 e Nº1103/021. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Em seguida o Sr. 
Presidente convida a vereadora Maria José Cardoso (Zezé 
Cardoso) Vice-Presidente, para assumir a Presidência da Mesa 
Diretora, pois como informou anteriormente precisará se 
ausentar da sessão. O vereador Terciliano Gomes registra a 
presença da Sra. Roberta Gomes Vaz e o Sr. Diego Pires – 
Representantes da Associação APAA e os parabenizam pelo 
excelente trabalho que realizam frente a essa instituição na 
preservação da vida dos animais. A Sra. Presidente em exercício 
registra as presenças solicitadas e os convidam para a Tribuna 
de Honra. Projeto de Lei Nº024/021 – Isenta de pagamento 
relativo ás despesas de estadia e remoção os proprietários que 
tiverem seus veículos furtados ou roubados e forem recolhidos 
ao pátio público municipal de Araguaína. Autor: Jorge Ferreira 
Carneiro (Sargento Jorge Carneiro). É feito a leitura na íntegra 
do referido projeto. Leitura dos Pareceres Contrários da 
Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. 
Leitura do Parecer Contrário do Jurídico da Casa. O vereador 
Marcos Duarte diz que na sua opinião não encontrou 
inconstitucionalidade nesse projeto e que é um dos melhores 
projetos que já tramitou nesta Casa de Leis. O vereador Enoque 
Neto, Presidente da Comissão de Justiça e Redação solicita a 
retirada do Parecer da mesma, para fazer algumas correções. O 
vereador Jorge Carneiro solicita a retirada da pauta do Projeto 
de Lei Nº024/021 de sua autoria para reapresentá-lo na próxima 
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sessão. A Sra. Presidente em exercício retira da pauta o Parecer 
e o referido Projeto atendendo as solicitações feitas.  
Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado 
Alcivan): Nº851/021 e Nº852/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº643/021, 
Nº644/021, Nº645/021, Nº657/021 e Nº658/021. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque Neto): 
Nº1136/021, Nº1137/021 e Nº1172/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Flavio Gomes da Silva (Flavio Cabanhas): Nº1157/021, 
Nº1158/021, Nº1159/021 e Nº1160/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Fraudneis Fiomare Rosa: Nº1092/021, Nº1093/021, 
Nº1094/021 e Nº1165/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº953/021, 
Nº954/021, Nº955/021, Nº956/021 e Nº978/021. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Jorge Ferreira Carneiro (Sargento Jorge Carneiro): 
Nº1121/021, Nº1122/021, Nº1123/021, Nº1124/021 e 
Nº1125/021. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Luciano Félix Santana 
Sousa Nº871/021. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Marcos Antônio 
Duarte da Silva (Marcos Duarte): Nº1151/021 e Nº1154/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  
Requerimentos do vereador Matheus Mariano de Sousa: 
Nº1185/021, Nº1186/021 e Nº1187/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº1107/021, Nº1156/021, 
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Nº1196/021 e Nº1197/021. Em discussão. O vereador Terciliano 
Gomes faz a defesa das suas proposituras e ressalta a 
importância das mesmas e informa que em breve terão uma 
visita com o novo coordenador da Fazenda da Esperança no 
nosso Estado. O vereador Geraldo Silva parabeniza o vereador 
Terciliano Gomes pela apresentação dos requerimentos e em 
especial a de Nº1197/021 pois sabe a importância e o quão 
grande é o trabalho da Fazenda da Esperança, pois tem um 
irmão que está internado na Unidade da Fazenda da Esperança 
e pede ao vereador Terciliano Gomes que sempre o convide 
para as reuniões que forem tratar a respeito dessa questão. O 
vereador Alcivan Rodrigues parabeniza o vereador Terciliano 
Gomes pela propositura que trata da Fazenda da esperança e 
diz que que o mesmo pode contar com seu apoio. O vereador 
Terciliano Gomes agradece os apoios dos vereadores Alcivan e 
Geraldo e que os mesmos se sintam convidados para as 
próximas reuniões assim como todos os vereadores. Em 
votação os requerimentos do vereador Terciliano Gomes. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Thiago Costa Cunha: Nº1179/021 e Nº1180/021. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos do 
vereador Wilson Lucimar Alves Carvalho: Nº1144/021, 
Nº1145/021 e Nº1146/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Ygor 
Sousa Cortez: Nº1192/021 e Nº1193/021. Em discussão. O 
vereador Fraudneis Fiomare diz que gostaria de sugerir ao autor 
das proposituras que substitua essas proposituras para uma que 
solicite a reforma geral do Posto de saúde do setor Nova 
Araguaína. O vereador Flavio Gomes (Flavio Cabanhas) 
ressalta que são solicitações importantes e aproveitando o 
assunto diz que recebeu uma denúncia que no Posto de Saúde 
do setor Cimba estava sem copos descartáveis e que irá 
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averiguar essa situação. O vereador Ygor Cortez autor das 
proposituras, ressalta que a reforma já foi solicitada, e por isso 
está fazendo o pedido do que precisa ser feito com urgência. Em 
votação os requerimentos do vereador Ygor Cortez. Aprovados 
por Unanimidade. Moções de Aplauso de autoria do vereador 
Abraão de Araújo Pinto: Nº218/021 – A Sra. Maria Mendes Rego 
dos Santos, pela posse como Presidente de Bairro do Setor 
Ponte. Nº219/021 – Ao Sr. Marcelo Relíquia de Souza, pela 
posse como Presidente de Bairro da Vila Jardim (P.A). 
Nº220/021 – Ao Sr. Francisco Louro da Costa, pela posse como 
Presidente de Bairro do Vale do Lontra (P.A). Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de Aplauso de 
autoria do vereador Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque 
Neto) Nº264/021 – Ao Excelentíssimo Senhor Waldinilson 
Fernandes de Lima, Diretor da Escola Especial Raios de Luz – 
APAE de Araguaína/TO e toda a equipe de apoio, pela braveza 
e muita fé para encontrar a aluna Natália Pires Aguiar. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade.  O vereador 
Jorge Carneiro pede a retirada da Moção de Aplauso de sua 
autoria Nº257/021 – Ao Prefeito Wagner Rodrigues, por ter 
efetuado o pagamento dos salários dos Servidores da Prefeitura 
Municipal no dia 30/04/2021, véspera do dia do Trabalhador. A 
referida moção é retirada da pauta a pedido do autor. Moção de 
Aplauso de autoria do vereador Luciano Félix Santana Sousa 
Nº207/021 – Ao Tiago Dimas Braga Pereira, Deputado Federal 
pelo Tocantins, pelo posicionamento em relação à suspensão do 
Edital de Concessão nº 001/2021 da BR-153 da ANTT (Agência 
Nacional de Transporte Terrestre).  Em discussão. O vereador 
Fraudneis Fiomare diz que na sua opinião o Deputado Thiago 
Dimas não colaborou e se não fosse o Governador Mauro 
Carlesse o nosso Estado poderia ter sido prejudicado e que só 
irá votar favorável a essa moção em respeito ao vereador 
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Luciano Santana. O vereador Terciliano Gomes destaca que 
manifesta seu voto favorável e ressalta que se não fosse a 
atuação do Deputado Thiago Dimas aí sim o nosso Estado seria 
prejudicado. O vereador Luciano Santana diz que irá manter a 
sua moção e se não fosse o Deputado Thiago Dimas que é o 
líder da bancada e que teve total empenho para que as 
correções fossem feitas para que o nosso Estado do Tocantins 
não fosse prejudicado. O vereador Flavio Gomes (Flavio 
Cabanhas) manifesta seu voto favorável e que gostaria de pedir 
ao vereador Luciano Santana que tem muita proximidade com o 
Deputado Thiago Dimas, que peça ao mesmo ajuda e empenho 
quanto a situação da falta de médico perito na agência do INSS 
da nossa cidade. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Moções de Aplauso de autoria do vereador Marcos Antônio 
Duarte da Silva (Marcos Duarte): Nº258/021 – Ao delegado Allan 
Reis, por assumir a chefia da Delegacia da Polícia Federal em 
Araguaína. Nº259/021 – Moção de aplausos ao Major Dernivaldo 
da Costa Tirello, por assumir o comando da 2ª Companhia do 
Batalhão de Polícia Militar Ambiental. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade.  Moção de Aplauso de 
autoria do vereador Matheus Mariano de Sousa Nº261/021 – Ao 
Hotel Relicário, pelos seus 10 anos de funcionamento. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moções de 
Aplauso de autoria do vereador Terciliano Gomes Araújo: 
Nº266/021 – À empresa Real Imóveis, pelos seus 41 anos de 
funcionamento. Nº267/021 – À empresa Imobiliária Morada do 
Sol, pelos seus 29 anos de funcionamento. Nº268/021 – À 
empresa Nortcon Gestão Contábil, pelos seus 12 anos de 
funcionamento. Nº269/021 – À empresa Hig Fácil, pelos seus 21 
anos de funcionamento. Nº270/021 – À Clínica do Aparelho 
Digestivo, pelos seus 30 anos de funcionamento. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de Aplauso de 
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autoria do vereador Thiago Costa Cunha: Nº265/021 – Ao Banco 
Amazônia em Araguaína, por seu importante potencial em 
financiar grandes projetos e investimentos em nosso município. 
Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade.   
Indicações de autoria do vereador Edimar Leandro da 
Conceição (Edimar Leandro): Nº082/021, Nº083/021, 
Nº084/021, Nº085/021 e Nº086/021. Indicações de autoria do 
vereador Fraudneis Fiomare Rosa: Nº093/021 e Nº094/021. 
Indicação de autoria do vereador Geraldo Francisco da Silva 
(Geraldo Silva) Nº095/021. Indicações de autoria vereador 
Matheus Mariano de Sousa: Nº090/021 e Nº091/021. As 
Indicações serão encaminhadas a quem de direito. Leitura do 
Oficio – Representante da Comissão Enfermeiros Efetivos do 
Município de Araguaína/TO – Assunto: Solicitação de uso da 
Tribuna Livre para falar sobre a valorização profissional na 
Semana Nacional de Enfermagem. A Sra. Presidente em 
exercício coloca em votação a solicitação para uso da Tribuna 
Livre. Sendo aprovado por unanimidade. Oficio dos Chefes dos 
Conselhos Tutelares Polo I e II – Assunto: Uso da Tribuna Livre 
para falar sobre o Dia 18 de maio – Dia Nacional de Combate à 
Exploração e a Violência Sexual de Crianças e Adolescentes. A 
Sra. Presidente em exercício coloca em votação a solicitação de 
uso da Tribuna Livre. Sendo aprovado por Unanimidade. 
Tribuna: Com a palavra o vereador Alcivan Rodrigues diz que 
usa a Tribuna hoje para parabenizar o Executivo Municipal e 
todos os Secretários Municipais, pois é visto por todos as 
inúmeras obras que estão sendo feitas no nosso município e a 
nossa população irá ganhar muito com a execução dessas 
obras. O vereador Enoque Neto ressalta que o Sr. Governador 
Mauro Carlesse estará presente nesta próxima quarta-feira dia 
18/05, inaugurando a Escola de Tempo Integral que tem o nome 
do Sr. Jardenir Jorge Frederico que contribuiu muito para o 
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crescimento da nossa cidade e do nosso Estado e agradece o 
Sr. Governador por essa homenagem. O vereador Geraldo Silva 
assume a Presidência da Mesa Diretora. O vereador Fraudneis 
Fiomare ressalta que também gostaria de agradecer o Sr. 
Governador pela inauguração da escola de tempo integral e 
solicita que essa escola possa ser coloca em funcionamento já 
no segundo semestre desse ano. Ressalta a importância das 
indicações que apresentou na pauta de hoje e espera que as 
mesmas possam ser atendidas.   A vereadora Maria José (Zezé 
Cardoso) diz que usa a Tribuna hoje para manifestar a sua 
indignação com relação ao tratamento que as mulheres gravidas 
estão tendo por parte do Hospital Maternidade Dom Orione, 
sendo que a mulher chega para ser atendida pela manhã e 
consegue atendimento no período da tarde e que isso é um 
absurdo, pois mulheres gravidas precisam e devem ser 
atendidas prioritariamente e destaca que irá averiguar melhor 
essa situação, pois esse tipo de atendimento não pode ser 
aceito. 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.  
  


