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Ata da 8ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos vinte e sete dias do mês de Junho de dois mil e dezessete, às 
quatorze horas sob a presidência do vereador José Ferreira Barros Filho, 
compareceram os seguintes vereadores: Alcivan José Rodrigues, Aldair da Costa 
Sousa, Carlos Silva Leite, Divino Júnior do Nascimento, Delaite Rocha da Silva, 
Edimar Leandro da Conceição, Geraldo Francisco da Silva, Gideon da Silva Soares, 
Israel Gomes da Silva, Leonardo Lima Silva, Maria José Cardoso Santos, Silvano 
Faria da Silva e Wagner Enoque de Souza. Todos em número de quatorze. Havendo 
número legal o Sr. Presidente em exercício declara aberta esta sessão e convida o 
vereador Gideon Soares para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do 
Salmo 23. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por unanimidade. Correspondências: OF/CM/GVG Nº025 /017 
Gabinete do vereador Gilmar Oliveira – Assunto: Justificativa de ausência nesta 
sessão. Oficio nº149(circular) /2017GDPM Assunto: Convidar para a reunião da 
Comissão Especial de Estudos (CENOVO), da Assembleia Legislativa no dia 29/06 
em Araguaína no Auditório da UFT Campus Cimba, Bloco G das 08 h às 13h.  
Ofícios da Caixa Econômica Federal: Nº1793/2017/GIGOV/PM – Créditos de 
Recursos financeiros – Orçamento Geral da União. Nº083/2017/GIGOV PM/SR 
Tocantins – Assunto: Informa liberação de parcela – Ref. Pró-Transporte 
nº0399.475-64-Prefeitura. Nº084/2017/GIGOV/PM/SR Tocantins – Assunto: Informa 
liberação de parcela Ref.: Pró-Transporte nº 0399.475-64-Prefeitura de Araguaína. 
OFICIO GAB/SUPADM/PLANEJAMENTO/SMS Nº856/2017 – Secretaria Municipal 
de Saúde Assunto: Solicitação de agendamento de Audiência Pública. OFICIO 
GAB/SUPADM/PLANEJAMENTO/SMS Nº 855/2017 – Secretaria Municipal de 
Saúde – Assunto: Envio do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA).    
Ordem Do Dia: O Sr. Presidente informa que dará inicio a Audiência Pública – 
Prestação de Contas da Saúde – Referente ao 1º Quadrimestre de 2017. 
Composição da Mesa Diretora: Dr. Jean Luis Coutinho Santos – Secretário Municipal 
de Saúde, Sr. Alberany – Contador do Município. Com a palavra o Secretário Jean 
Luis, que cumprimenta a todos os presentes e ressalta que a apresentação desse 
Relatório é previsto na Lei Complementar 141 do ano de 2012 e que é elaborado de 
acordo com o modelo padronizado no pelo Conselho Nacional de Saúde e faz uma 
explanação sobre a Rede de Saúde Física – pagina 14 e 15 do RQDA. Com a 
palavra o Sr. Alberany que faz uma explanação sobre Recursos aplicados em Saúde  
- Receitas: Previsão atualizada 2017 – 201.351.556,00 e Receita realizada até 1º 
Bim/2017  - 32.254.913,94. Despesas paga até Bim/2017 – Total com ações e Serv. 
Pub. Saúde – 12.103.311,59. Receitas de Transferências de outras Esferas de 
Governo para Saúde – Total Previsão Atualizada 65.718.178,00, Total Receita 
realizada até 1º Bim/2017 – 7.753.635,63. O vereador Israel questiona sobre o 
índice aplicado na saúde. O Sr. Alberany diz que sempre estão aplicando mais, o 
município sempre está à frente, aplicando de 20% a 22%, mas destaca que 
trabalham dentro do que a Lei determina. O Sr. Presidente registra as presenças Dr. 
Agnaldo Teixeira e Sr. Jair  do Conselho Regional de Saúde. Com a palavra o Sr. 
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Murilo – Assessor Técnico que neste ato está representando o Dr. Lucas – 
Superintendente de Atenção Básica, o Sr. Murilo ressalta que irá explanar sobre a 
Atenção Básica, com relação às consultas médicas foram 34.984, consultas pré-
natal 2.266 consultas, ação coletiva dental supervisionada 2.635 ações, visitas 
domiciliares dos agentes comunitários de saúde 97.212 visitas, consultas dos 
profissionais – NASF foram 556 consultas, procedimentos dos profissionais do NASF 
4.753 procedimentos, 41 equipes de família atuando no nosso município e que irão  
ampliar essa cobertura com as novas equipes e novas unidades que estão sendo 
construídas e reformadas. Com a palavra o Dr. Eduardo Freitas – Superintendente 
de Vigilância em Saúde, destaca que o número de imóveis borrifados para 
Leishmaniose Visceral foi de 442 imóveis, o número de imóveis inspecionados para 
controle de endemias/ zoonoses foi de 52.234 exames realizados, para diagnostico 
da Leishmaniose 2.297 exames foram realizados, coleta de material encefálico 
canino para diagnostico da raiva foram coletados 3 e numero de imóveis 
pesquisados de Triatomíneos na Zona Urbana e Rural 134, tendo um total de 56.264 
procedimentos atingindo o percentual de 60,69% neste 1º Quadrimestre.  Com a 
palavra a Sra. Maria Dulcimary Ribeiro – Superintendente de Gestão Hospitalar, 
destaca que foram realizadas 56.196 consultas e atendimentos de urgência em 
Atenção Especializada no Hospital Municipal de Araguaína, foram realizadas 1.193 
internações em Pediatria e Oftalmologia, 96.288 consultas realizadas por equipe 
multiprofissional na Unidade de Pronto atendimento – UPA – Araguaína Sul, 
Cirurgias realizadas no Hospital Municipal de Araguaína – HRA foram 494, os 
atendimentos ambulatoriais realizados no Ambulatório Municipal de Especialidades – 
AME , foram 5.193 e os Exames e Procedimentos realizados no Ambulatório 
Municipal de Especialidades – AME foram 17.709. Com a palavra o vereador Divino 
Bethânia Júnior que fala sobre a questão da comunidade do setor Canaã que 
estiveram presentes na sessão anterior  e o Sr. Francisco usou a Tribuna Livre para 
relatar que eles não possuem atendimento na área da saúde e não conseguem esse 
atendimento em outra localidade por residirem nesse setor e não terem comprovante 
de moradia, solicita do Sr. Secretario Jean que possa regular um agente para aquela 
localidade e que o Posto de Saúde direcionado a atende-los os Técnicos e 
Atendentes do referido local possam ser orientados para fazerem esse atendimento, 
pois não atenderam os mesmos alegando que não possuíam comprovante de 
residência. Com a palavra o vereador Gideon Soares agradece a presença do 
Secretario Jean e de toda a sua equipe. O Sr, Presidente informa que o Sr. 
Secretario Jean já comunicou com a sua equipe e que  já estão conversando com os 
moradores do Setor Canaã presentes nesta sessão sobre essa situação destacada 
pelo vereador Divino. Dando continuidade a Prestação de Contas passa a palavra 
ao Secretario Jean, que ressalta que o Dr. Agnaldo e o Sr. Jair  do Conselho estão 
ajudando muito a Secretaria Municipal da Saúde com relação as demandas do 
Estado, quanto a cobertura do município referente a Saúde, possuem  80% de área 
coberta, e que isso se deve pelo aumento populacional e cita como exemplo o Setor 
Costa Esmeralda que contará agora com três equipes de saúde, pois somente uma 
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não está sendo suficiente pelo aumento que teve da população e que no final das 43 
equipes que contam hoje será aumentado para 56 equipes. Diz que o cartão SUS 
precisa ser feito para o atendimento correto e que para se fazer o cartão é preciso 
comprovar residência, mas que com uma simples declaração que moram em um 
determinado setor feita pelo morador,  isso pode ser resolvido. Destaca que terão o 
Plano Municipal de Saúde e que é importantíssima a participação de toda a 
população e que irão resolver o problema dessa comunidade e já está contratado 
um Agente de Endemias para esse setor que foi solicitado. Com a palavra o 
vereador Divino agradece pela atenção, mas solicita se não podem levar uma 
equipe para fazer um pequeno mutirão para esse setor. O Sr. Secretário orienta que 
procurem os Conselhos ou a própria Secretaria para informar situações como essa, 
pois nenhum usuário pode ser mal atendido em uma Unidade de Saúde isso é uma 
determinação da Secretaria Municipal de Saúde e do Sr. Prefeito e que já ocorreu de 
demitir funcionário por situações como essa, diz que o usuário tem que ser bem 
atendido e isso não é favor pois é serviço publico e pede desculpas pelo fato 
ocorrido, e pede ainda que possa lhe  comunicar quem foi para que possam apurar o 
caso. Comunica a todos dois números de telefones da Secretaria: 0800-641-2200 
(0800 da Saúde) e 0800-646-8546 (Ouvidoria da Saúde) e que podem ligar, pois 
estão em pleno funcionamento. Com a palavra o vereador Geraldo que parabeniza o 
Sr. Secretario Jean pois é a única secretaria que cumpre a legislação e sempre vem 
prestar contas nessa Casa de Leis e que coloca-se a disposição dos moradores do 
setor Canaã para ajudar no que for preciso. Com a palavra o vereador Professor 
Delan que ressalta que numa prestação de contas os números sempre 
impressionam, como por exemplo, a aplicação na Saúde que sempre é a mais, ou 
seja, Araguaína aplica mais de 10%, pergunta se não houve repasse do Governo do 
Estado. O Sr. Alberany diz que no primeiro bimestre não foi repassado nenhum real 
do Governo do Estado somente do Governo Federal. O vereador Delan diz que isso 
é um absurdo, pois Araguaína precisa aplicar mais para compensar essa falta de 
recursos do Governo do Estado e questiona com relação ao atendimento prioritário 
infantil na UPA se já esta sendo aplicado? O Sr. Secretário Jean diz que o SAMU é 
SUS, ou seja, é para todos por isso trabalham para melhorar para todos nós pois 
todos são usuários do SUS e agradece os elogios só que esses elogios é para toda 
a equipe da Saúde. Com relação aos recursos do Estado faz dois agradecimentos 
especiais ao vereador Ferreirinha e ao Deputado Elenil da Penha, pois o Governo do 
Estado quitou toda a divida que tinha com a saúde do nosso município, que era no 
valor de R$07(sete) milhões de reais, não apareceu neste relatório, pois essa 
quitação foi feita agora e só aparecerá no próximo relatório. O vereador Israel 
questiona com relação se há alguma obra de UBS parada ou se há alguma para ser 
entregue?  O Sr. Secretário diz que estão fazendo um trabalho de remodelamento 
do atendimento na UPA e se os vereadores observarem quase não recebem mais 
reclamações do atendimento na UPA, comunica que já está aprovado a construção 
do Hospital próprio de Araguaína e que irão sair do aluguel e terão o pronto 
atendimento infantil que sairá da UPA e será feito neste hospital e que  hoje recebeu 
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a ligação com essa noticia, responde ao vereador Israel que são nove UBS para 
serem entregues e destas, sete em construções e duas são reformas, e que 
infelizmente sempre tem problemas com a licitação, mas isso não é  um problema 
exclusivo de Araguaína mas de todas as cidades e que estão correndo atrás para 
resolve-los, pois é obrigação da Secretaria entregar todas essas UBS até o final 
deste ano. Com a palavra o vereador Edimar Leandro, que questiona como está a 
distribuição dos medicamentos e se o problema da Maternidade foi resolvido, 
pergunta com relação a Clinica da Mulher e parabeniza o Governo do Estado por ter 
feito os repasses para a Secretaria. O Sr. secretario diz que sempre atendem muito 
mais pessoas com relação a distribuição de medicamentos pois é um serviço 
calculado para a nossa população, mas  sempre vem pessoas de outras localidades 
e com isso o município sempre tem que complementar, ressalta que estão com 
problemas com relação aos exames que o Estado faz, estão com  805 
encaminhamentos que o Estado não está executando pois não há nenhuma 
empresa que queira fazer esse serviço para o Estado e que estão trabalhando para 
solucionar esse problema. Quanto a Maternidade Dom Orione, o Estado se 
comprometeu a resolver essa questão, mas não sabe dizer ao certo como esta a 
situação e fala aos vereadores que procurem diretamente a Maternidade para os 
esclarecimentos certos. Com relação à Unidade de atendimento a Mulher, diz que foi 
sugerido para que o Estado pudesse assumir a UPA para poderem dar 
prosseguimento a esse projeto, e isso foi ano passado e que somente na semana 
passada o Estado informou que não poderia assumir a UPA e que o projeto da 
clinica da Mulher foi paralisado esperando uma resposta do Estado e que agora 
darão continuidade ao projeto da clinica da mulher e esperam que possam inaugura-
la até o final desse ano e que a Dra. Letícia – OAB sugeriu que dentro dessa clinica 
possa ser inserido o atendimento especial para casos de violência contra a mulher e 
que se conseguirem será um modelo para todo o Brasil. Com a palavra o vereador 
Leonardo Lima que questiona com relação ao horário de atendimento dos Postos de 
Saúde? O Sr. Secretario Jean diz que foi feito um projeto ano passado para o 
atendimento das UBS e que passou pelo Conselho que autorizou as  30 (trinta) 
horas nas Unidades, 02 horas de visitas e o restante em capacitação da equipes. E 
que começaram esse projeto, só que encontraram muitas dificuldades e que estão 
reavaliando esse projeto, pois o objetivo é atender bem a população e que estão 
vendo que há grande possibilidade de voltarem para as oito horas normais, pois 
estão tendo problemas. O vereador Aldair diz que quando se trata de horas 
trabalhadas na saúde, faz questão de se pronunciar pois fez uma Lei das seis horas 
da Saúde, seguindo a Lei que já existe no Estado que foi feita pela Deputada Luana 
Ribeiro, destaca que fez essa Lei por entender que a UBS deveria funcionar doze 
horas, com duas equipes e não apenas seis horas, para que a UBS não feche no 
horário do almoço e após as dezoito horas pois há pessoas que não podem ir no 
Posto de Saúde em horário de expediente, o vereador Aldair (Gipão) diz que  o 
Secretario da saúde da época o Dr. Eduardo  Medrado, entrou com uma ação 
judicial alegando que essa Lei  possuía vicio de iniciativa e deveria ser de iniciativa 
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do  Sr.Prefeito. Ressalta que há locais que não precisam funcionar oito horas para 
gerar economia, mas há outros que há uma necessidade de funcionar por mais de 
oito horas, e ressalta que se hoje o servidor público tem folga no dia do seu 
aniversário e se há essa disponibilidade do trabalho por seis horas são Leis de sua 
autoria. A vereadora Zezé Cardoso parabeniza o Sr. Secretário Jean e toda a sua 
equipe pelo excelente trabalho que estão realizando e que realmente o atendimento 
da UPA melhorou muito. O vereador Edimar diz que no seu ponto de vista o Sr. 
secretario Jean é o melhor secretario da gestão do Sr. Prefeito Ronaldo Dimas.  O 
Sr. secretário Jean agradece a todos pela atenção e ressalta que a Secretaria 
Municipal da Saúde está a disposição para recebê-los e ajudar no que for preciso. O 
Sr. Presidente em exercício agradece a presença do Sr. secretario Jean e de toda a 
sua equipe pelos esclarecimentos feitos. Em seguida suspende a sessão. Reaberto 
os trabalhos. O Sr. Presidente registra as presenças dos filhos Ester e Paulo Cesar 
do vereador Leonardo Lima. O vereador Delan pede para ser inserido na pauta da 
desta sessão o requerimento de sua autoria de nº1068/017. Em votação a referida 
solicitação. Aprovado por unanimidade. O vereador Wagner Enoque pede para ser 
inserido alguns requerimentos de sua autoria na ordem do dia. O Sr. Presidente 
informa ao vereador Wagner que é preciso que as proposituras sejam protocoladas 
na Secretaria da Casa para verificação de duplicidade de matéria.  A vereadora Zezé 
Cardoso registra as presenças da Sra Rosa Amaleia, Maria das Dores e Dorinha. O 
vereador Israel solicita que possa entrar na pauta de hoje o seu Projeto de Decreto 
Legislativo Nº012/017. Em votação a referida solicitação. Aprovado por 
unanimidade.  Projeto de Lei Nº023 /017 do Executivo Municipal – Dispõe sobre a 
Criação da Escola de Artes de Araguaína Raimundo Paulino e dá outras 
providências. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por unanimidade. Projeto 
de Decreto Legislativo Nº008/017 do vereador Leonardo lima – concede Título de 
Cidadão ao Sr. Antônio de Araújo Santana (Tio Toim). Em 2ª discussão. Em 2ª 
votação. Aprovado por Unanimidade.  Projeto de Decreto Legislativo Nº 009/017 do 
vereador Delaite Rocha ( professor Delan) – Concede Título de Cidadão ao Sr. 
Antônio Itajaci pereira Lima. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por 
Unanimidade.  Projeto de Decreto Legislativo Nº010/017 do vereador Gideon Soares 
– Concede Título de Cidadão ao Sr. Allan Johnne Fernandes Costa. Em 2ª 
discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nº 011/017 do 
vereador Alcivan José Rodrigues – Concede Título de Cidadão ao Sr. Lazaro 
Botelho Martins. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. 
Projeto de Decreto Legislativo Nº012/017 do vereador Israel Gomes – Concede 
Título de Cidadão ao Sr. Carlos Edivaldo Thomann. Em 1ª discussão. Em 1ª 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José (Zezé 
Cardoso): Nº997/017 e Nº1035/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador José Ferreira (Ferreirinha): Nº1018/017 e 
Nº1059/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Israel Gomes: Nº1051/017 e Nº1066/017. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
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Gideon Soares: Nº1023/017, Nº1060/017 e Nº1061/017. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo Silva: 
Nº1039/017, Nº1040/017, Nº1041/017, Nº1042/017 e Nº1043/017. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº1053/017 do vereador 
Edimar Leandro. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Divino Bethânia Júnior Nº1033/017. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan Rodrigues: 
Nº972/017 e Nº987/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento Nº1068/017 do vereador Delaite Rocha (Professor Delan). Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moção. De Pesar Nº097/017 do 
vereador Geraldo Silva – Pelo falecimento do Sr. Luciano Alves Veloso. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. A sessão é suspensa. Reaberto 
os trabalhos.  O Sr. Presidente prorroga a sessão por mais trinta minutos. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. O vereador Leonardo Lima solicita para que 
seja inserido na pauta um requerimento de sua autoria. Em votação a referida 
solicitação. Aprovado por Unanimidade. O vereador Wagner Enoque pede para que 
sejam inseridos os requerimentos de sua autoria na pauta desta sessão e que os 
mesmos estão devidamente protocolados. Em votação a referida solicitação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Wagner Enoque: 
Nº1076/017, Nº1075/017, Nº1074/017, Nº1073/017, Nº1072/017, Nº1071/017, 
Nº1070/017 e Nº1069/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento Nº1067/017 do vereador Leonardo Lima. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Tribuna: O vereador Geraldo Silva destaca o fato que 
ocorreu na localidade da Feirinha e diz que no dia 18 de Março desse ano foi 
realizada uma reunião com representantes da Feirinha e todos os órgãos envolvidos 
nessa questão e que foi comunicado que essa ação de desocupação da feirinha 
seria realizada e que é preciso que o município veja a necessidade de ajudar 
aqueles que não terão para onde ir, mas destaca que hoje é um dia que ficará 
marcado na história da nossa cidade. O vereador Wagner Enoque destaca que é 
uma ação necessária. O vereador Leonardo Lima registra a presença da sua esposa 
Alessandra. O vereador Divino Bethânia Júnior diz que com relação a situação da  
Feirinha, hoje está sendo destruído a parte física e que ainda será trabalhado a 
parte psicológica e emocional. Diz que gostaria de pedir ao Sr. Presidente para 
inserir na pauta desta sessão uma moção de pesar de sua autoria. Em votação a 
referida solicitação. Aprovado por Unanimidade.  Moção de Pesar Nº098/017 do 
vereador Divino Bethânia Júnior – Pelo falecimento do Sr. Pedro Lustosa Rodrigues. 
Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. O vereador Alcivan 
manifesta sua indignação a Empresa Energisa, pois o Tocantins terá um novo 
aumento na Conta de energia e isso é um absurdo. Nada mais havendo a tratar o 
Sr. Presidente em exercício declara encerrada esta sessão. Para constar lavrou-se 
esta ata que depois de lida e aprovada será devidamente assinada.  

  
 


