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Ata da 8ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Aos vinte e cinco dias do mês Junho de dois mil e 
dezenove, às quatorze horas sob a presidência do vereador Aldair da 
Costa Sousa, compareceram os seguintes vereadores: Alcivan José 
Rodrigues, , Divino Junior do Nascimento, Enoque Neto Rocha de Souza, 
Gideon da Silva Soares, Gilmar Oliveira Costa, Israel Gomes da Silva, 
Leonardo Lima Silva, Maria José Cardoso Santos e Wagner Enoque de 
Souza. Todos em número de dez. 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 João – Capitulo -03, 
Versículo – 11.  O secretario vereador Israel Gomes (Israel da Terezona) 
faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por unanimidade. Os vereadores, Delaíte Rocha da Silva, 
Edimar Leandro da Conceição, Marcus Marcelo de Barros Araújo e  
Terciliano Gomes  Araújo chegam a sessão e registram suas presenças. 
Correspondências: Oficio Gabinete do vereador Carlos da Silva Leite 
Nº048/2019 – Assunto: Justificativa de ausência na sessão do dia 
25/06/2019. Oficio Nº177/2019 Gabinete do vereador Geraldo Francisco 
da Silva – Assunto: Justificativa de ausência na sessão do dia 25 de Junho 
de 2019. Oficio Nº19/2019 Gabinete do vereador José Ferreira Barros 
Filho – Assunto: Justificativa de ausência na sessão do dia 25/06/2019. 
Oficio ENERGISA – Assunto: Resposta a solicitação de Carta Nº060-19-
00215. Oficio Nº033/2019 – Câmara dos Deputados – Gabinete do 
Deputado Tiago Dimas – Assunto: Visita CONAB/Araguaína a Comissão 
de desenvolvimento Econômico, Industria, Comércio e Serviços 
(CDEICS) da Câmara dos Deputados e informar que será realizada 
Audiência pública no próximo dia 26 de Junho as 11h00min.  O vereador 
Israel Gomes (Israel da Terezona) registra a presença do Ex-secretário 
Municipal da Educação o Sr. Jorciley Oliveira. O Sr. Presidente diz que 
na sua opinião o Sr. Jorciley foi um dos secretários da educação mais 
queridos. Ordem Do Dia: Projeto de Lei Nº041/019 de autoria da Mesa 
Diretora – Subsídios de Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários 
Municipais. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. 
Projeto de Lei Complementar Nº003/019 – Acrescenta dispositivo à Lei 
Complementar n°008/2013. Autor: Marcus Marcelo de Barros Araújo.  Em 
3ª discussão. Em 3ª votação. Aprovado por Unanimidade. O Sr. 
Presidente cumprimenta e registra a presença dos Policiais Militares que 
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se encontram presentes nesta sessão para acompanharem a entrega dos 
Certificados de Moções de Aplauso aos Policiais Militares que foram 
transferidos para a Reserva Remunerada. Com a palavra o Servidor 
Misael de Jesus que atuará como Mestre de Cerimônia neste primeiro 
momento da sessão. Registra as presenças: Tenente Coronel João 
Márcio Costa Miranda – Comandante do 2º BPM, Tenente Coronel Márcio 
Antônio Rodrigues de Carvalho – Subcomandante do 2ºBPM, Tenente 
Coronel Clégio Valadares Barbosa – Assessor de Comunicação, Major 
Dernivaldo da Costa Tirelo – Corregedor do 2º BPM e o Major Clodomir 
Marinho – Capelão do 2º BPM. O Sr. Presidente convida para compor a  
Mesa Diretora o Tenente Coronel João Márcio Costa Miranda – 
Comandante do 2º BPM.  Em seguida o Mestre de Cerimônia convida a 
todos para se posicionarem para entoarem o Hino Nacional e após 
convida para fazer uso da palavra o vereador Alcivan Rodrigues (Soldado 
Alcivan) que cumprimenta a todos os presentes e em especial aos 
Policiais Militares que estão presentes nesta sessão para acompanharem 
e prestigiarem os Policiais Militares que serão homenageados. Destaca 
que essa homenagem é uma forma de reconhecer esses valorosos 
guerreiros pelos relevantes serviços prestados a nossa cidade, região e 
todo o Estado do Tocantins e agradece o Sr. Presidente que tão 
prontamente atendeu a sua solicitação e aos vereadores que aprovaram 
as suas moções.  Com a palavra o Comandante João Márcio Costa 
Miranda que agradece por poder estar mais uma vez presente nesta Casa 
de Leis e que os Policiais Militares que hoje estão recebendo essa 
homenagem são os que não puderam comparecer na Sessão Solene que 
foi realizada no auditório do Fórum e diz que estão muito felizes que os 
Policiais Militares que estão sendo transferidos para a reserva 
remunerada conseguiram chegar com muita saúde e poderão usufruir 
dessa nova etapa em suas vidas. Agradece mais uma vez esta Casa de 
Leis em nome do vereador Alcivan Rodrigues por estar homenageando 
os Policiais Militares da nossa cidade.  Dando continuidade o Sr. Mestre 
de Cerimonia convida o vereador Alcivan Rodrigues e o Comandante 
João Márcio  para procederem com a entrega dos Certificados de Moções 
de Aplausos aos Policiais Militares: o Sr. Tenente Coronel Agrison Santos 
Oliveira, o Sr. 2º Tenente Doranildo Ferreira Castro, o Sr. 2º Tenente 
Antônio Marcos dos Reis Alves de Sousa, o Sr. 2º Tenente José Zelmar 
Nogueira Lima, o Sr. 2º Tenente Paulo Claudio Correia Barbosa, o Sr. 
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Subtenente Cledionor Gomes Aguiar, o Sr.1º Sargento Cidinêz Rocha da 
Silva e o Sr. 2º Sargento Marques Antônio Alves Nonato. O Sr. Mestre de 
Cerimonia passa a palavra ao Tenente Coronel Agrison dos Santos 
Oliveira que ressalta ser uma honra receber essa homenagem sendo um 
reconhecimento pelo trabalho que executaram e destaca que é muito 
importante que todos saibam valorizar a Policia Militar que mesmo diante 
de todas as dificuldades desempenham seu trabalho. O Mestre de 
Cerimônia cumprimenta todos os Policiais Militares que receberam essa 
homenagem e passa a palavra ao Sr. Presidente vereador Aldair da Costa 
(Gipão) que convida o Capelão Clodomir Marinho para fazer uso da 
palavra. Com a palavra o Capelão Clodomir que cumprimenta a todos e 
agradece pelo convite para fazer uso da palavra, agradece ao 
Comandante Márcio Miranda pelo trabalho que realiza frente ao 2º BPM 
e ouvindo as palavras que foram proferidas nestas homenagens, lembrou 
de um Salmo que diz que “ O Senhor é grande no seu louvor” e que é 
muito bom ver policiais chegando a reserva remunerada sem sequelas 
que comprometam a qualidade de vida dos mesmos e que todos possam 
render graças a Deus por essa benção, agradece também ao vereador 
Alcivan Rodrigues que proporcionou essa homenagem e finaliza pedindo 
a todos para se colocarem em pé para rezarem a oração do “Pai Nosso”. 
A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. O Sr. Presidente informa 
que agora darão início ao segundo momento desta sessão – AUDIÊNCIA 
PÚBLICA DA SAÚDE – Referente ao 1º Quadrimestre de 2019. O Sr. 
Presidente convida o Dr. Jean Luís Coutinho Santos – Secretário 
Municipal de Saúde para compor a Mesa Diretora. O Sr. Presidente 
convida para compor a Tribuna de Honra os funcionários da Equipe da  
Secretaria Municipal de Saúde que vieram acompanhando o Dr. Jean 
Luís. É feito a leitura do    
OFICIOGAB/SUPADMQPLANEJAMENTOQSMS Nº780/2019 – 
Secretário Municipal de Saúde – Sr. Jean Luís Coutinho Santos – 
Assunto: Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (1º quadrimestre 
de 2019) e agendamento de Audiência Pública para apresentação do 
mesmo. Em seguida o Sr. Presidente passa a palavra ao Secretario Dr. 
Jean Luís que cumprimenta a todos os presentes e aos vereadores e 
ressalta que a primeira parte é mais uma questão mais teórica e que tudo 
está bem explicado no Relatório Detalhado que foi distribuído a todos os 
vereadores. Em seguida o Sr. Secretário passa a palavra ao Sr. Alberany  
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Dias – Contador, que faz uma explanação referente ao Relatório 
Resumido da execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e 
Despesas com ações e serviços públicos de saúde, tendo o valor de 
Previsão Inicial de Receitas R$235.366.000,00 e o valor de Receitas 
Atualizada de R$235.366.000,00 e até o Bimestre um valor de 
R$74.524.871,92 e de Receitas Adicionais o valor da Previsão inicial de 
R$161.891.530,00 de Receitas Adicionais Atualizada o valor de 
R$161.932.530,00 e até o bimestre o valor de Receitas Adicionais de 
R$32.458.773,46. Quanto as Despesas o valor foi de: Despesas 
Empenhadas dotação inicial R$137.921.646,00, Despesas Empenhadas 
atualizadas o valor de R$137.921.646,00 e até o bimestre o valor de 
71.855.346,42. Tendo-se um total de Despesas com ações e serviços 
públicos de: Despesas Empenhada R$32.043.361,84 e Despesas 
Liquidadas R$15.927.200,27. Despesas com Saúde por subfunção:  
Atualizada R$137.921.646,00, Despesas Empenhadas R$71.855.364,42 
e Despesas Liquidadas R$ 30.170.173,26. Com a palavra o Sr. Lucas 
Mourados Santos Moreira – Superintendente de Atenção Básica que 
ressalta com relação as Consultas médicas EACS/ESF foi de 33.730 
consultas e que não houve um aumento expressivo das consultas. O Dr. 
Jean Luís diz que houve um problema que foi a falta de médicos devido a 
extinção do programa Mais Médicos e que esteve em Brasília buscando 
soluções para essa questão e que estão estudando formulas e soluções 
para estancarem esse problema e que isso está acontecendo não 
somente em Araguaína, mas em muitos outros municípios. Continua com 
a palavra o Sr. Lucas que ressalta que foram 390 ações coletivas dental 
supervisionadas, 4.400 consultas pré-natal, 75.930 visitas domiciliares 
dos agentes comunitários de saúde, 487 consultas dos profissionais do 
NASF, 298 procedimentos dos profissionais do NASF e ressalta que  teve-
se 72,29% de cobertura estimada pelas equipes de Atenção Básica e 
69,63% de cobertura população estimada pelas equipes básicas de 
Saúde Bucal e no mais coloca-se a disposição caso seja necessário mais 
esclarecimentos. Com a palavra a o Dr. Eduardo que faz uma explanação 
sobre a Vigilância em Saúde ressaltando que foram investigados 90% dos 
casos de óbitos em mulheres em idade fértil,96,72% proporção de 
registros de óbitos com causa definida, não houve óbitos maternos , 
98,99% proporção de preenchimento do campo “ocupação” nas 
notificações de agravos relacionados ao trabalho e 80% de cobertura de 
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imóveis visitados para controle vetorial da dengue e coloca-se a 
disposição se necessário mais esclarecimentos. Com a palavra a Sra. 
Sandra que faz uma explanação sobre a Gestão Hospitalar, ressaltando 
que foram realizadas 709 internações no Hospital Municipal de 
Araguaína, 32.174 atendimentos com classificação de risco prestados na 
UPA Araguaína Sul, 3.750 consultas especializadas ambulatoriais – AME, 
14.802 exames e procedimentos realizados no Ambulatório Municipal – 
AME, 3.466 atendimentos dos pacientes do CAPS AD, 2.889 
atendimentos pré-hospitalar do SAMU, 2.484 atendimentos 
fisioterapêuticos realizados no Centro Municipal de Fisioterapia, 1.853 
visitas do serviço de atendimento domiciliar – SAD e 4.033 atendimentos 
na Clínica Escola Mundo Autista e no mais coloca-se a disposição para 
mais esclarecimentos. Com a palavra o vereador Delaíte Rocha 
(Professor Delan) diz que está ocorrendo uma demora muito grande no 
atendimento dos pacientes, pois tem recebido muitas reclamações e 
gostaria de saber o porquê . O Dr. Jean Luís diz que está ocorrendo várias 
situações e uma delas é a falta de informações corretas por parte dos 
próprios pacientes e que estão buscando soluções para essa questão, ou 
seja, estão monitorando essa situação, pois tudo gera custo.   O vereador 
Wagner Enoque questiona a respeito de quantas cidades o nosso 
município atende pacientes e quais estão repassando recursos. O Dr. 
Jean Luís diz que para cada área há um número de município que é 
pactuado e que posteriormente na UPA não passa de R$08 (oito) mil reais 
de recursos que recebem dos municípios e que isso não paga sequer um 
médico. O vereador Wagner Enoque diz que enquanto Araguaína não 
passar para cada município a responsabilidade dos seus pacientes a 
sobrecarga na UPA e nas Unidade de Saúde continuarão. A Sra. Sandra 
diz que estão em transição de mudança do porte da UPA que hoje é porte 
05, para o Porte 06 e que estarão recebendo mais recursos com essa 
mudança e que estão na expectativa que a mudança poderá chegar no 
porte 07. A palavra é aberta aos vereadores. Com a palavra o vereador 
Delaíte Rocha (Professor Delan) diz que tem alguns questionamentos 
com relação a realização dos exames clínicos nas crianças da rede 
municipal de educação e que conforme resposta que recebeu da 
Secretaria Municipal da Educação, esta disse que esses exames é de 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde o que o Dr. Jean tem 
a dizer sobre isso. Questiona também com relação a quatro programas; 
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programa de assistência farmacêutica básica, programa de apoio e 
implementação da rede cegonha, programa educação e formação em 
saúde e programa de implementação da segurança alimentar e nutricional 
na saúde e que solicitou a implementação dos mesmos e gostaria de 
saber porque esses programas não foram implementados uma vez que 
os recursos foram repassados. O Dr. Jean Luís diz que esses 
questionamentos são de suma importância e que as equipes são 
encaminhadas as escolas e que irá solicitar para que isso seja melhor 
informado e divulgado. Com relação as respostas dos ofícios estão um 
pouco atrasados com relação a essa questão, mas assegura o vereador 
Delaíte (Professor Delan) que o mesmo terá as respostas dos seus ofícios 
com todas as informações que foram solicitadas. O Dr. Jean Luís diz que 
com relação a questão do prédio da UPA da Vila Norte que está sem 
funcionar, ressalta que estão só dependendo do Ministério da Saúde para 
a implantação da Clínica da Mulher e que será em parceria com o Hospital 
de Barretos,  e que terá que passar por essa Casa de Leis a autorização 
para dar mais segurança jurídica para Barretos e destaca que terão 
atendimento de cerca de mil pacientes e que isso será de fundamental 
importância para a nossa cidade. Com a palavra a vereadora Maria José 
(Zezé Cardoso)    pergunta sobre o não atendimento aos idosos pela falta 
de medicamentos e que as pessoas idosas devem receber um 
atendimento diferenciado uma vez que são pessoas que usam 
medicamentos de uso continuo e questiona também com relação a 
maquina de radioterapia. O Dr. Jean Luís diz que a maquina de 
radioterapia está instalada e que recebeu informações que esta maquina 
não está apta para funcionar e que soube também que o Estado está 
tentando regularizar essa situação também através de parceria com 
Barretos, pois essa maquina é de responsabilidade do Governo do Estado 
e que irá buscar mais informações e repassará a vereadora Maria José 
(Zezé Cardoso). Com relação ao atendimento nas Unidades Básicas de 
Saúde, diz que a orientação que é dada a todos os servidores é que o 
atendimento deve ser bem feito a todos que buscam as Unidades de 
Saúde e informa que é preciso que o cidadão faça a denúncia através da 
Ouvidoria da Secretaria da Saúde   para saberem ao certo o fato que 
ocorreu e informa que o número do telefone da Ouvidoria é: 0800 646-
8546. Com a palavra o vereador Marcus Marcelo questiona sobre o prazo 
para a criação do Centro de Esterilização de caninos e felinos e também 
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sobre o cumprimenta da Lei de sua autoria que trata das noções básicas 
de primeiros socorros nas escolas e creches. O Secretário Dr. Jean Luís 
diz que a dificuldade é pela falta de recursos, pois para a implantação 
desse Centro será através de recursos do Tesouro, mas que reconhece 
a importância desse Centro de Esterilização e que infelizmente ficará 
devendo ao vereador Marcus Marcelo um prazo especifico para a 
implantação desse Centro.  O vereador Marcus Marcelo   diz que é muito 
importante que se consiga fazer o controle estipulando o serviço de 
castração através de cotas, ou seja, estipular uma cota para cada ONG 
para que se consiga realizar esse trabalho, e podem fazer em parceria 
com a Universidade – UFT,  pois Araguaína sendo uma das maiores 
cidade não pode ficar para trás com relação a esse serviço de castração. 
O Dr. Jean Luís diz que irão trabalhar nessa situação, e que com relação 
a Clinica Escola Mundo Autista irão levar o modelo para ser apresentado 
em Barretos. Com a palavra o vereador Divino Bethânia Junior diz que 
mais uma vez irá falar sobre a problemática dos lotes baldios, uma vez 
que, o município não consegue cumprir a lei com relação aos lotes baldios 
que são de responsabilidade do Poder público Municipal e Estadual, sabe 
que essa obrigação da limpeza não é da Secretaria da Saúde do 
município, mas que reportando para o Secretario Dr. Jean este possa 
cobrar dos responsáveis para fazerem o serviço, outra questão é que 
mulheres estão sofrendo na fila de espera para as cirurgias de 
histerectomia, mesmo sabendo que é o Estado que faz essa cirurgia, mas 
não está sendo feito pois recebeu no seu gabinete uma mulher chorando 
por estar precisando da cirurgia e não conseguiu e que sabe que são 
questionamentos que não diz respeito a Secretaria Municipal de Saúde, 
mas que com a presença do Dr. Jean nesta sessão achou por bem 
repassar os referidos problemas.  Com a palavra o Dr. Jean diz que 
infelizmente há muita demanda reprimida de cirurgias realizadas pelo 
Estado e que essa dificuldade das cirurgias é vista por todos e que com 
relação aos lotes irá repassar ao Demupe e ao Secretário Simão para 
saber o que está acontecendo com relação a limpeza desses lotes. 
Agradece mais uma vez a atenção de  todos e agradece a presença da 
sua equipe e coloca-se a disposição para atender e ajudar a todos. O Sr. 
Presidente agradece a presença do Secretário Dr. Jean Luís e a toda sua 
equipe pelas explicações feitas. A sessão é suspensa. Reaberto os 
trabalhos. Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza: 



 
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 

Nº1515/019, Nº1624/019, Nº1627/019 e Nº1631/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos da vereadora 
Maria José Cardoso Santos: (Zezé Cardoso): Nº1698/019, Nº1700/019 e 
Nº1729/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo Nº1748/019. 
Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento 
do vereador Leonardo Lima Silva: Nº1675/019, Nº1676/019 e 
Nº1689/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira Costa: Nº1735/019 e 
Nº1736/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: Nº1686/019 e 
Nº1741/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque 
Neto): Nº1655/019, Nº1667/019, Nº1668/019, Nº1649/019, Nº1650/019, 
Nº1651/019 e Nº1652/019 . Em discussão. Em votação. Aprovados por 
unanimidade.  Requerimentos do vereador Edimar Leandro da Conceição 
(Edimar Leandro): Nº1662/019 e Nº1665/019.  Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino 
Júnior do Nascimento (Divino Bethânia Jr.): Nº1661/019, Nº1727/019 e 
Nº1728/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Delaíte Rocha da Silva (Professor Delan): 
Nº1712/019 e Nº1713/019.  Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Aldair da Costa Sousa 
(Gipão): Nº1737/019 e Nº1739/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos do  vereador Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº1718/019, Nº1719/019, Nº1720/019, 
Nº1721/019 e  Nº1680/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
unanimidade.  O Sr. Presidente prorroga a sessão por mais trinta minutos. 
Em votação a prorrogação da sessão. Aprovado por Unanimidade. Moção 
de Aplauso de autoria do vereador Divino Junior do Nascimento (Divino 
Bethânia Jr.) Nº106/019 –  Ao Escritor Alexandre Gomes de Brito, pelo 
lançamento do livro “Crônicas da Barraria”.  Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Moção de Aplauso de autoria do vereador 
Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) Nº109/019 –  Ao Senador 
Eduardo Gomes, por constar na lista dos cabeças do Congresso 
Nacional, conforme divulgação do DIAP – Departamento Intersindical de 
Assessoria Parlamentar. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
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Maioria. Com um voto contrário do vereador Divino Bethânia Junior e uma 
abstenção do vereador Gilmar Oliveira Costa. Indicação de autoria do  
vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo Nº176/019. Indicação de 
autoria do vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro) 
Nº170/019. As Indicações serão encaminhadas a quem de direito. 
Tribuna: O vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) diz quer gostaria de 
desejar a todos os vereadores, a todos os servidores e colaboradores da 
Casa um excelente recesso e que todos sejam abençoados. O Sr. 
Presidente informa que após o término desta sessão será realizada uma 
Sessão Extraordinária sem remuneração para a votação das matérias que 
se encontram em 3ª votação, requerimentos e moções, uma vez que, esta 
Casa de Leis entrará de recesso parlamentar. 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.  
  


