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  Ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos dez dias do mês de agosto 
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, Geraldo Francisco da Silva, Jorge 
Ferreira Carneiro, Luciano Félix Santana Sousa, Marcos Antônio 
Duarte da Silva, Maria José Cardoso Santos, Matheus Mariano 
de Sousa, Robert Delmondes Barbosa, 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 o vereador Marcos Duarte para fazer a leitura da Bíblia. 
O vereador faz a leitura do’ Salmo – 110 – Salmo de Davi. O 
secretário vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) 
faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por unanimidade. Correspondências: Leitura 
do OFICIO/SUPADM/PLANEJAMENTPO Nº1.107/2021 – 
Secretária Municipal de Saúde – Ana Paula dos Santos Andrade 
Abadia. Assunto: Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior. 
Leitura do Convite da Igreja Assembleia de Deus. Ordem Do Dia: 
AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE – PRESTAÇÃO DE CONTAS 
– Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior – RQDA – 1º 
Quadrimestre. O Sr. Presidente convida para compor a Mesa 
Diretora a Sra. Secretária Municipal de Saúde. O vereador 
Terciliano Gomes informa a todos os vereadores que de 24 a 27 
de agosto de 2021 será realizada a Marcha dos Vereadores em 
Brasília e nos dias 12 e 13 de agosto de 2021 será realizado o 
1º Curso de capacitação para vereadores na cidade de 
Tocantinópolis – TO e registra também a presença da sua 
esposa a Sra. Thayná. O vereador Alcivan Rodrigues registra a 
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presença do Sr. Ronaldo – representante da ASPMET. Com a 
palavra a Sra. Secretária Municipal de Saúde Ana Paula dos 
Santos que faz uma explanação sobre a apresentação do 
Relatório Detalhado, onde o mesmo atende as prerrogativas 
legais das Lei Nº8080 e Lei Nº8.142/90, ressalta que este 
Relatório compõe uma descrição substancial em quadros e 
planilhas, demonstrando as ações, estratégicas e metas 
definidas na Programação Anual de Saúde 2021. Com a palavra 
o Sr. Alberany Dias – Contador que ressalta sobre o 
Demonstrativo do Montante e Fonte dos Recursos aplicados no 
período do 1º Quadrimestre de 2020, com um total de 
R$95.132.819,36 de Receitas para apuração da aplicação em 
ações e serviços públicos de Saúde, cumprindo os 15% que 
determina a Lei, quanto as Despesas tiveram-se um total de 
R$19.492.135,32 de Despesas com ações e serviços públicos 
de Saúde, despesas essas que são aplicações sobre os 15%, 
de Despesas com Saúde por subfunção e categoria não 
computadas no cálculo mínimo – R$28.188.617,39 e o total de 
Despesas com Saúde executadas com recursos próprios – 
R$19.492.135,32 e de recursos transferidos de outros entes – 
R$28.188.617,39 com um total de R$47.680.752,71. Com a 
palavra o Sr. Murillo Alves Bastos – Superintendente 
Administrativo e Financeiro destaca sobre a parte do Recursos 
Humanos da referida Secretaria, ressalta que são 1.667 o total 
de profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, composto 
pela maioria de profissionais de vínculo efetivos e contratos e 
destacando o aumento considerável de profissionais 
concursados, pois foram efetivados 86 pelo último concurso 
público que  prefeitura realizou  quanto a questão das capitações 
foram realizadas 40 capacitações, dentre essas foram 
realizadas 02 Capacitações que são Atualização do Ciclos de 
Vida e a Capacitação de Manuseio do PEC, ressalta que são 
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capacitações que abrange atualizações de programas, oficinas, 
melhoria no que já está sendo utilizado e destaca que foi 
realizado um treinamento aos funcionários quanto a demanda 
dos ofícios, ou seja, esse treinamento foi voltado para que todos 
os ofícios fossem padronizados, uma solicitação da própria 
Secretária Ana Paula. Com a palavra a Sra. Sandra Cardoso – 
Superintendente do Departamento de Controle, Avaliação e 
Auditória, que destaca sobre as Auditorias – Auditorias 
Operativas e Auditórias Extraordinárias, ressalta que foram 
feitas auditórias nas Unidades de Saúde do bairro de Fátima, na 
do setor Araguaína Sul, na do setor Palmeiras do Norte, no CEO 
– Centro de Especialidades Odontológicas e no ISAC – Instituto 
de Saúde e Cidadania, e que nessas auditórias são verificadas 
os quantitativos financeiros, as ações desenvolvidas, se o 
trabalho está sendo desenvolvido e se os recursos estão sendo 
aplicados devidamente, ressalta ainda que esse 
acompanhamento é feito mensalmente e tudo é repassado a 
Sra. Secretária Municipal de Saúde. Com a palavra o Dr. 
Eduardo Freitas – Superintendente de Vigilância em Saúde, 
destaca que a maior causa de mortalidade foram as doenças 
infecciosas e parasitarias e doenças do aparelho circulatório 
devido as mortes ocasionadas pela Covid – 19, sendo que de 
Covid-19 foram 126 óbitos nesse primeiro quadrimestre. O Dr. 
Eduardo ressalta que com relação as atividades e ações foram 
um total de 53.177 destacando o número de imóveis trabalhados 
para controle de endemias e zoonoses com o número de 52.707 
imóveis, mas ressalta que estão tendo muitas dificuldades para 
que os Agentes adentrem as residências para verificarem com 
relação ao controle da Dengue que teve um aumento 
significativo nesse primeiro quadrimestre devido a recusa dos 
moradores de receberem os Agentes de Endemias, mas estes 
continuam trabalhando da melhor forma possível. Com a palavra 
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a Sra. Thaise Helena – Superintendente de Atenção Básica, que 
ressalta que foram realizadas 40.019 consultas médicas, 4.186 
consultas de pré-natal, 103.843 visitas domiciliares dos Agentes 
Comunitários de Saúde, 598 internações no Hospital Municipal  
de Araguaína, 20. 22 atendimentos na UPA e 5.744 consultas 
ambulatoriais e 3.414 exames realizados no Ambulatório 
Municipal de Especialidades – AME e 1.324 atendimentos no 
CAPS ressaltando que o CAPS teve que se adequar com 
relação aos pacientes, pois estes ficam cerca de 14 dias no 
CAPS e agora é colocado um paciente em cada quarto, a Sra. 
Thaise ressalta que não há fila de espera no serviço de 
regulação. Com a palavra a Sra. Gisliane Oliveira – 
Superintendente de Atenção Especializada, destaca sobre os 
indicadores de saúde que são 23 indicadores, foram realizados 
717 atendimentos fisioterapêuticos no Centro Municipal de 
Fisioterapia, 2.321 atendimentos pré-hospitalar do SAMU, 2.573 
visitas do Serviço de Atendimento Domiciliar – SAD, 13.393 
atendimentos na Clínica Escola Mundo Autista e destaca que 
não foi realizado ações de matriciamento pelo CAPS, com 
articulação com a atenção básica devido a Covid-19. Com a 
palavra o Sr. Nailton – Coordenador da Ouvidoria, que informa 
que é a primeira vez que comparecem a esta Casa de Leis para 
participarem de uma Audiência Pública, destacando que a 
Ouvidoria é um canal aberto à população para registro de 
sugestões, solicitações, reclamações, denúncias e elogios 
quanto as ações relativas à saúde, tendo como missão contribuir 
e que as manifestações acolhidas resultem na melhoria dos 
atendimentos aos cidadãos e em subsídios de informações para 
a gestão municipal de saúde e que foram registradas 400 
demandas nesse primeiro quadrimestre.  A Sra. Secretária Ana 
Paula agradece a sua equipe pelas explanações feitas e que 
estão a disposição dos vereadores para os eventuais 
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questionamentos. A palavra é aberta aos vereadores. O 
vereador Edimar Leandro pergunta sobre a falta de estrutura no 
processo de vacinação em algumas UBS e pergunta também 
sobre uma residência que se localiza no setor Ipês e que 
constantemente está sendo fechada por festas clandestinas, 
questiona porquê as autoridades sanitárias não fecham ou 
interditam essa residência. A Sra. Ana Paula diz que com 
relação a UBS do Setor Jardim das Flores, com certeza a 
mesma precisa sim ser reformada, e que fizeram uma lista dos 
critérios urgentes das UBS do nosso município e as primeiras 
que serão reformadas será a do setor Jardim das Flores, da Vila 
Aliança, do setor Nova Araguaína e mais duas UBS e que o 
processo de licitação já foi iniciado e a sequência de reforma 
seguirá da seguinte forma; reformarão cinco UBS, depois mais 
cinco e assim sucessivamente para que o processo seja mais 
rápido.  Com relação a residência que foi ressaltada, esta já foi 
multada por umas vinte e três vezes e que irá verificar 
juntamente com o Chefe do DEMUPE, pois realmente essa 
residência precisa ser interditada definitivamente. O vereador 
Alcivan Rodrigues ressalta com relação as Auditórias que foram 
realizadas e que constam suas descrições das páginas 59 à 
página 64 do Relatório que foi explanado, e que várias auditórias  
tiveram determinações e recomendações, e questiona se essas 
recomendações já foram atendidas, e na sequência das páginas 
que destacou, fala sobre a localidade CEO – que é o Centro 
Odontológico, no Relatório consta a recomendação de que falta 
cadeiras na referida localidade, ou seja, consta que as cargas 
horárias de trabalho não estão sendo cumpridas por falta de 
cadeiras e isso é um absurdo. Com a palavra a Sra. Secretária 
Municipal de Saúde, ressalta que esse Relatório é muito 
importante pois apontam onde precisam melhorar, destaca que 
o Ministério da Saúde determinou que todas as UBS devem ser 
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informatizadas e a partir do momento que a UBS estiver 
informatizada o Governo Federal enviará um valor de mais ou 
menos mil e seiscentos reais para cada UBS para manter esse 
serviço de informatização, e com isso esse processo de 
informatização está sendo providenciado para as 20 (vinte) UBS 
do nosso município e destas 15 UBS já estão informatizadas e 
pretendem até o final de setembro deste ano todas as Unidades 
de Saúde estejam informatizadas e com isso estarão recebendo 
mais recursos e irão economizar com a compra de material, pois 
os Agentes de Saúde e de Endemias também estarão 
trabalhando com os equipamentos informatizados os “Tablets”. 
Quanto as visitas domiciliares a licitação para a compra de 
veículos já está sendo feita, pois a Secretaria da Saúde só está 
tendo um veículo para realizar essas visitas, incluindo a Zona 
Rural, com isso serão mais cinco veículos para a Zona Urbana 
e três Caminhonetes para atender a Zona Rural. Quanto ao CEO 
– Centro Odontológico, foi montado um processo de licitação e 
nesta semana já irão se reunir com a empresa que fará a obra e 
o CEO será reformado por completo, assim como outras 
localidades que são a Vigilância Sanitária e o CCZ e que os 
recursos já estão garantidos e não são recursos do próprio 
tesouro municipal, são recursos de emendas parlamentares, ou 
seja, como é algo muito grande e trabalhoso não será possível 
concluir tudo neste ano, mas para o próximo ano tudo será feito. 
A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) pede a Sra. Secretária 
que possa ter uma atenção mais detalhada com relação aos 
exames de ultrassom que as mulheres grávidas precisam 
realizar, muitas quando conseguem já estão quase no final da 
gravidez e também que possa ser disponibilizado lugares 
adequados para a realização dos exames de Papanicolau. O 
vereador Abraão de Araújo pergunta a Sra. Secretaria Ana Paula 
quais foram os Deputados Estaduais que destinaram recursos 
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para a saúde da nossa cidade. A Sra. Secretaria diz que nas 
UBS há falta de algumas medicações, pois as licitações de 
compra de medicamentos são muito demoradas, devido a 
quantidade de recursos que as empresas que entram no 
processo licitatório, estas abrem vários processos, ou seja, a 
licitação foi aberta no mês de novembro do ano de 2020 e só 
agora finalizaram e que a medicação já está chegando, por isso 
determinou que o processo de licitação desse ano seja iniciado 
no mês de agosto para não atrasar como ocorreu do ano 
passado. Diz que irá verificar com relação aos exames de 
ultrassom e saber onde está ocorrendo essa demanda da 
demora de realização, para ser corrigido, quanto as emendas 
parlamentares, não recebeu nenhum comunicado de emendas 
parlamentares dos Deputados Estaduais, contudo as emendas 
que já receberam foram da Senadora Katia Abreu, do Deputado 
Federal Tiago Dimas, do Deputado Federal Celio Moura e do 
Deputado Estadual Irajá Abreu. O vereador Enoque Neto 
questiona sobre a Empresa Buriti, qual o valor do contrato, qual 
o número de servidores da prefeitura que foram cedidos para 
essa empresa e solicita que possa também ser enviado para o 
seu gabinete essas informações por escrito. O vereador Robert 
Delmondes pergunta a Sra. Secretária se esporte não é saúde? 
A Sra. Secretária Ana Paula diz que recursos para o esporte não 
são gastos com saúde, pois há um fundo próprio para a saúde. 
O vereador Robert Delmondes diz que é preciso que a atual 
gestão tenha uma atenção melhor com o que é solicitado pelos 
parlamentares desta Casa de Leis, pois se houver o dialogo 
necessário muito será conseguido. O vereador Enoque Neto faz 
uma solicitação verbal pedindo cópia de todos os atendimentos 
que foram realizados pelos Odontólogos (Dentistas) nas UBS, 
pois já recebeu inúmeras reclamações da população que 
procuram por atendimento e não encontram esses profissionais 
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odontólogos nas UBS. A Sra. Secretária Ana Paula, diz que as 
UBS que atendem a COVID não há falta de medicamentos, 
contudo as demais UBS no que se refere a medicamentos de 
rotina, estas precisam passar pelo processo licitatório e esse é 
bastante demorado. Com relação ao contrato que foi feito com a 
Empresa Buriti, foi preciso fazer para a segurança dos locais 
onde há a vacinação da COVID, visto que foi noticiado em várias 
cidades roubos de vacinas e para a prevenção já fizeram essa 
segurança e esse foi um processo emergencial, e assim que 
esse se encerrar estarão abrindo o processo licitatório para que 
a segurança seja feita em todas as UBS, Assistência 
Farmacêutica e Abastecimento. Ressalta que com relação a 
alguma denúncia que os vereadores recebam, solicita que essa 
seja feita com o nome do servidor, do funcionário e o local 
ocorrido, pois toda denúncia que recebe e verificada. A Sra. 
Secretária Ana Paula pede ao vereador Enoque Neto que possa 
fazer as suas solicitações por escrito que as mesmas serão 
todas atendidas. O vereador Geraldo Silva questiona sobre as 
vacinas, o que a Secretaria tem como trabalho de incentivo para 
estimular a população para irem vacinar e pede a Sra. Secretaria 
que possa cobrar dos órgãos fiscalizadores que intensifiquem as 
fiscalizações e punições para a realização das festas 
clandestinas. Com a palavra o vereador Marcos Duarte 
questiona a Sra. Sandra Cardoso se foi realizada alguma 
Auditória no Instituto IASC e se foi realizada se encontraram 
alguma irregularidade e se esta foi sanada. Pergunta ao Dr. 
Eduardo Freitas quantos Agentes estão sendo dedicados no 
trabalho de combate à doença Dengue, pois os casos 
aumentaram expressivamente, questiona também com relação 
ao que está faltando nas UBS que são coisas básicas, materiais 
de consumo e que muitos para serem compradas nem precisa 
de processo licitatório, destacando que é preciso ter uma 
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atenção para os problemas diários. Foi colocado em votação a 
prorrogação da sessão por mais uma hora, podendo ser 
prorrogável por mais hora caso seja necessário. Sendo 
aprovada por unanimidade a prorrogação da sessão. O Dr. 
Eduardo Freitas ressalta que são 118 Agentes trabalhando 
diariamente. O vereador Marcus Duarte questiona se o número 
de servidores do CCZ consegue atender todo o nosso 
município? O Dr. Eduardo Freitas diz que sim o número de 
servidores que trabalham no CCZ hoje, consegue atender a 
nossa cidade. A Sra. Sandra Cardoso diz que não há problema 
nenhum em levantarem questionamentos e que com certeza há 
sim inconformidades que foram detectadas nas auditórias e que 
essas foram lançadas para serem sanadas e uma delas foi com 
relação a informatização das Unidades e que já está sendo 
providenciada. Com relação ao ISAC foi sim realizado auditória 
e que as inconformidades foram apontadas e enviadas para a 
Superintendência responsável e também para a própria 
Secretária Municipal de Saúde. Com a palavra a Sra. Secretária 
Ana Paula diz que a parte da Ginecologia possui uma demanda 
muito grande no nosso município e que estão buscando através 
de emenda da Senadora Kátia Abreu que foi destinada para 
referida pasta, para conseguirem uma parceria para poderem 
realizar as cirurgias ginecológicas, e informa a todos que o 
Odontomóvel já está funcionando.  Com a palavra o vereador 
Ygor Cortez questiona qual o protocolo recomendado para o 
monitoramento da COVID. O Dr. Eduardo responde que as 
pessoas que estão positivas para Covid-19 e possuem 
comorbidade são monitoradas diariamente e as que não 
possuem nenhuma comorbidade são monitoradas dia sim outro 
não.  O vereador Ygor Cortez solicita que possa ser intensificado 
essa fiscalização, ou seja, o acompanhamento das pessoas que 
estão positivas da COVID, pois há relatos de que pessoas 
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positivas de Covid-19 não estão respeitando o isolamento que 
precisa ser feito, pois já recebeu várias denúncias de pessoas 
que continuam se comportando como se nada estivesse 
acontecendo e com isso acabam por contaminar inúmeras 
pessoas, pede também uma atenção especial com relação ao 
0800 da Saúde que é usado para marcar consultas e que não 
estão conseguindo agendar essas consultas. Com a palavra a 
Sra. Secretária Ana Paula diz que é muito importante que os 
vereadores repassem para ela ou para os Superintendentes da 
Secretaria Municipal de Saúde as informações que recebem da 
população, pois estão mais ligados diretamente e com isso 
poderão saber mais rápido onde está o problema ou onde está 
sendo gerado uma determinada demanda. O vereador Enoque 
Neto assume a Presidência da Mesa Diretora. Com a palavra o 
vereador Robert Delmondes entrega para a Sra. Secretaria Ana 
Paula uma cópia dos seus questionamentos e ressalta alguns. A 
Sra. Secretaria Ana Paula responde aos questionamentos que 
estão sob a responsabilidade da sua pasta, como por exemplo 
todos os atendimentos que são de alta e média complexidade é 
de responsabilidade do Governo Estadual, contudo nas UBS é 
feito o atendimento de médicos clínicos geral que são 35 (trinta 
e cinco) profissionais trabalhando e esses profissionais hoje 
estão recebendo o salário de 15 mil, com relação ao Ambulatório 
Geral a demanda foi bem reduzida, mas ainda estão trabalhando 
para que consigam melhorar cada vez mais. O vereador Robert 
Delmondes questiona sobre as doenças infectocontagiosas, 
quais as medidas de prevenção e ações que serão realizadas 
pela Secretaria Municipal de Saúde para este ano. O Dr. 
Eduardo Freitas ressalta que esse número reduziu bastante, 
pois o número alto que consta no Relatório e referente ao ano 
passado e isso se deve em relação a complicações ocasionadas 
pela COVID – 19. O vereador Robert Delmondes agradece pela 
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atenção da Sra. Secretaria e de toda a sua equipe. O vereador 
Jorge Carneiro solicita a Sra. Secretaria que possa agendar um 
horário para recebê-lo. A Sra. Secretária Ana Paula diz que o 
vereador Jorge Carneiro pode ir na quinta-feira dessa semana 
as 15h00min que irá recebê-lo. O vereador Flavio Gomes 
(Cabanhas) questiona sobre a Instituição ISAC, pois a mesma 
foi alvo de investigação da polícia e pergunta por que o município 
ainda continua com o contrato com essa empresa. Com a 
palavra a Sra. Secretária, diz que tudo que está determinado no 
contrato com a empresa ISAC a mesma cumpre com a meta 
pactuada, ou seja, a investigação que está sendo realizada pela 
polícia federal, ainda está em andamento nada foi concluído, e 
que a empresa terá o direito de apresentar sua defesa. O 
vereador Flavio Gomes (Cabanhas) diz que no seu ponto de 
vista, se o município tivesse afastado essa empresa e contratado 
outra, seria mais bem visto pela nossa população. A Sra. 
Secretaria Ana Paula informa que dentro do Portal da 
Transparência do município, é publicado todos os documentos 
referentes aos serviços que são executados pela ISAC e todos 
podem ter acesso aos mesmos pois são públicos e destaca mais 
uma vez que, tudo que foi pactuado no contrato com a ISAC está 
sendo cumprido e que não podem simplesmente quebrar um 
contrato e os serviços ofertados a nossa população sejam 
suspensos sem uma justa causa, isso seria uma 
irresponsabilidade e preciso agir com cautela. O vereador Flavio 
Gomes (Cabanhas) pede a Sra. Secretaria que na próxima 
prestação de contas possa trazer todos os dados mais 
detalhadamente. A Sra. Secretaria diz que tudo que está sendo 
solicitado pode ser encontrado no Portal da Transparência, 
valores, números de cirurgias tudo, mas que não vê nenhum 
problema em fornecer essas informações. O vereador Marcos 
Duarte questiona se foi feito alguma auditoria na ISAC e se foi 
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feito, se foi encontrado alguma irregularidade? A Sra. Secretaria 
diz que foi realizado sim auditória. A Sra. Sandra Cardoso diz 
que dentro do que é proposto no contrato da ISAC, está sendo 
cumprindo e a Auditória fiscalizou esse contrato. O vereador 
Alcivan Rodrigues destaca que essa Casa de Leis pode chamar 
os responsáveis pela ISAC para prestar os devidos 
esclarecimentos caso seja necessário. Com a palavra a Sra. 
Secretária Ana Paula diz que o Conselho Municipal de Saúde 
convocou a Diretoria do ISAC e foi realizado uma reunião, onde 
foi esclarecido todas as dúvidas que estavam tendo. O vereador 
Jorge Carneiro ressalta que esta Casa de Leis não pode ficar de 
braços cruzados esperando que as respostas apareçam.  O Sr. 
Presidente em exercício vereador Enoque Neto diz que o 
vereador Jorge Carneiro pode apresentar proposituras 
solicitando informações da ISAC, pode pedir que os 
responsáveis compareçam para prestar esclarecimentos. O 
vereador Geraldo Silva sugere ao vereador Jorge Carneiro que 
solicite a criação de uma CPI para investigarem essa situação.  
O vereador Gideon Soares diz que é importante que 
primeiramente busquem informações sobre essa questão para 
que quando os representantes da ISAC vierem a esta Casa de 
Leis, os vereadores possam fazer os questionamentos 
amparados com as documentações necessárias. O vereador 
Flavio Gomes (Cabanhas) diz que os vereadores precisam ir 
buscar essas respostas com a própria empresa o ISAC. O Sr. 
Presidente em exercício vereador Enoque Neto agradece a Sra. 
Secretaria e toda sua equipe pela presença e informa que antes 
do término desta sessão irão votar uma moção de pesar fora de 
pauta. É colocado em votação a inserção da moção na pauta 
desta sessão. Sendo aprovado por Unanimidade. A Sra. 
Secretária Ana Paula agradece a todos pela atenção e informa 
que todas as informações solicitadas serão atendidas e pede 
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aos vereadores que sempre que souberem de situações que 
precisam ser averiguadas que repasse a ela, pois precisam do 
apoio de todos. Moção de Pesar Nº450/021 de autoria do 
vereador Gideon da Silva Soares – Pelo falecimento do Pe. Almir 
Ferreira de Meneses. Em discussão. O vereador Geraldo Silva 
pede para subscrever na moção. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente em 
exercício vereador Enoque Neto 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.  
  


