
INDICAÇÃO Nº 00039/2018 
 

Solicita ao Governo do Estado, manter a diretora do 
Hospital Regional de Paraíso, Waldineide Pereira de França 
Duarte. 

 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Prof. Deley Oliveira 

Presidente da Câmara Municipal 
Nesta 
 

Senhor Presidente,  
 

Os Vereadores que este subscrevem, vem respeitosamente requerer que, 
após apresentação em plenário e a aceitação por parte da Mesa Diretora, seja 
encaminhado expediente ao senhor Governador do Estado do Tocantins, Mauro 
Carlesse, solicitando que ele mantenha a senhora  WALDINEIDE PEREIRA DE 

FRANÇA DUARTE, no cargo de Diretora Geral do Hospital Regional de Paraíso, 
considerando que ela vem realizando um grande trabalho com excelentes 
resultados. 

A senhora Waldineide Pereira de França Duarte, vem fazendo a diferencia em 
sua gestão, promovendo beneficio a toda a região do Vale do Araguaia, através da 
implantação de um serviço de atendimento mais humanizado; mantendo um quadro 
de servidores munido de união, compromisso e parceria; tratando a todos com muita 
cortesia e se aliando aos problemas de todos, buscando sempre o melhor caminho 
para a solução. 

Os usuários do Hospital Regional de Paraíso, bem conhecem o salto que 
houve na qualidade do serviço de atendimento e que vem melhorando a cada dia, 
depois, que esta mulher competente e comprometida assumiu a direção geral deste 
hospital. 

Ante ao exposto, entendemos ser justa a permanência desta profissional no 
cargo que vem exercendo com muita competência e denodo, pois, vem dando certo. 

 
Certo de contar com a vossa valiosa atenção, apresentamos votos de 

elevadas considerações. 
 

Gabinete do Vereador, 31 de julho de 2018. 
 
 
Marcílio Pedreiro  Whisllan Maciel Walter Gontijo Beto da Goiás 
Vereador - MDB  Vereador – PSDB Vereador – MDB Vereador – SD 
 
Prof. Deley Oliveira  Paulo  Sérgio Diniz  João Camargo 

Vereador – PSC   Vereador – PSC   Vereador – PV 
 
Ataíde Rodrigues  JC  Daniel Medeiros     Gleidson Dedinho 
Vereador – PDT   Vereador - MDB Vereador – PV     Vereador - PTB  
 

Adriano Moraes  Josefa Araújo 

Vereador – PPS  Vereadora – MDB  


