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Ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos vinte e dois dias do mês de Novembro de dois mil e dezessete, às 
quatorze horas sob a presidência do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo, 
compareceram os seguintes vereadores: Alcivan José Rodrigues, Aldair da Costa 
Sousa, Carlos da Silva Leite, Divino Júnior do Nascimento, Delaite Rocha da Silva, 
Edimar Leandro da Conceição, Geraldo Francisco da Silva, Gideon da Silva Soares, 
Gilmar Oliveira Costa, Israel Gomes da Silva, Leonardo Lima Silva, Maria José 
Cardoso Santos, Silvano Faria da Silva e Wagner Enoque de Souza. Todos em 
número de quinze. Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta esta 
sessão e convida o vereador Divino Bethânia Júnior para fazer a leitura da Bíblia. O 
vereador faz a leitura Salmo – 117. O secretario faz a leitura da ata da sessão 
anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Correspondências: 
Oficio Externo Nº41/017 do Gabinete do vereador José Ferreira (Ferreirinha) – 
Assunto: Comunicação de Ausência do vereador. Oficio circular GVT Nº054/2017 – 
Assunto: Justificativa de ausência. Convite da Universidade Federal do Tocantins 
para a inauguração da Biblioteca Isabel Auler e do Laboratório de Pesquisa 
Cientifica para o dia 24/11/2017. Comunicados do Ministério da Educação – Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – Presidência: NºCM211722/2017, 
NºCM211759/2017, NºCM211758/2017, NºCM211757/2017, NºCM211719/2017, 
NºCM211720/2017 e NºCM211721/2017.   O vereador Gideon Soares diz que já irá 
solicitar permissão para poder se retirar da sessão as 15horas, pois ira viajar para 
Palmas para tratar de assuntos políticos. O Sr. Presidente coloca em votação a 
solicitação do vereador Gideon Soares. Sendo aprovado por Unanimidade. Ordem 
Do Dia: Projeto de Lei Nº055/017 do Executivo Municipal – Dispõe sobre a 
retificação do Artigo 1º da Lei Municipal nº3060/2017 a qual dispõe o reparcelamento 
de débitos do Município de Araguaína com seu Regime Próprio de Previdência 
Social – RPPS. É feito a leitura em plenário do referido projeto e encaminhado às 
comissões competente.  AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE – Referente ao 2° 
Quadrimestre de 2017. Em seguida o Sr. Presidente faz a composição da Mesa 
Diretora, convidando para compô-la: O Dr. Jean Luis Coutinho Santos – Secretário 
Municipal de Saúde que neste ato está sendo representado pelo Sr. Sandro Cardoso 
– Secretário Executivo da Secretaria Municipal da Saúde, o Sr. Lucas Moreira – 
Superintendente da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde e o Sr. 
Alberany – Contador do Município. Com a palavra o Sr. Sandro que cumprimenta a 
todos os presentes e destaca que estão presentes para fazerem a Prestação de 
Contas referente ao 2º Quadrimestre de 2017 de acordo com a Lei Complementar 
Nº141 e que foi repassado a todos o Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 
(RDQA) de acordo com a Resolução nº459. Faz uma exposição da Rede Física de 
Saúde Pública e Privada Prestadora de Serviços ao SUS, ressalta que obtiveram u 
total de 181 estabelecimentos de saúde cadastrados  no CNES – Cadastro Nacional 
de Estabelecimentos de Saúde e destes 40 estão sob gestão municipal e 05 sob 
gestão estadual, com gestão dupla não há nenhum, 135 são particulares e 01 
federal. Com a palavra o Sr. Alberany que cumprimenta a todos os presentes e 
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ressalta que irá fazer uma explanação do demonstrativo do montante e fonte dos 
Recursos aplicados no referido período – Execução Financeira que se encontram 
nas paginas: 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Ressalta o Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária – Demonstrativas das Receitas e Despesas com Ações e Serviços 
públicos de Saúde – Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, referente às paginas 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. O vereador professor Delan destaca sobre o 
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas questiona com relação ao 
investimento superior, se o município recebe a contrapartida do Estado. O Sr. 
Alberany diz que o que passa dos 15% é usado os recursos próprios e os Governos 
Federal ou Estadual não repõe esse aporte. Com a palavra o Sr. Lucas – 
Superintendente da Atenção Básica SUS,  diz que o Município tem que aplicar 15%, 
o Governo do Estado 12% e o Governo Federal de 6% a 7%, ou seja, o Município 
trabalha com uma Portaria que já está defasada, e com isso o Município acaba 
tendo que investir sempre mais devido ao não repasse por parte dos governos 
Estadual e Federal. O vereador Israel Gomes registra as presenças do Sr. João 
José, a Sra. Gilda e a Sra. Claudiane.  O vereador Geraldo Silva pergunta se há 
previsão de diminuir ou aumentar a previsão orçamentária. O Sr. Alberany diz que a 
previsão é sempre aumentar, mas sempre respeitando a Lei. O Sr. Presidente 
registra a presença do Dr. Agnaldo – Presidente do Conselho Municipal da Saúde.O 
vereador Israel Gomes questiona ao Sr. Alberany se o mesmo tem conhecimento 
que a arrecadação do Município para o ano que vem irá diminuir. O Sr. Alberany diz 
que tem situações em que num período os convênios são menores que a previsão, 
mas isso não mostra menor arrecadação, e que para o ano que vem provavelmente 
será igual ou superior um pouco a esse ano.  Com a palavra o Sr. Lucas faz uma 
explanação sobre a Atenção Básica: foram 49.666 consultas médicas, 2.719 
consultas de pré-natal, 4.215 ações coletivas dentais supervisionadas 108.470 
visitas domiciliares dos agentes comunitários de saúde, 810 consultas dos 
profissionais do NASF e 5.137 procedimentos dos profissionais do NASF. Ressalta 
que foram realizados 577 atendimentos de ações voltadas na prevenção do câncer 
de colo uterino e 935 mamografias e ressalta que 83/3% da população tem 
cobertura das equipes de Atenção Básica e 75% com cobertura e acompanhamento 
das condicionalidades de saúde do Programa bolsa família e 66% com cobertura 
das equipes básicas de saúde bucal. O vereador professor Delan, pergunta sobre a 
questão do aumento do percentual do trabalho feito de prevenção do câncer de colo 
de útero e outra questão é sobre o tratamento dentário que tem recebido muitas 
reclamações da falta de atendimento e de material dentário. O Sr. Lucas diz que 
fizeram uma compra de mais de um milhão em materiais dentários e que sempre 
estão tendo problemas com as empresas que ganham os processos de licitação, 
quanto à questão dos valores das compras e também enfrentam muitos problemas 
com a manutenção dos equipamentos e que estão estudando para que ano que vem 
não tenham que ficar efetuando várias compras de materiais ao longo do ano e sim 
efetuarem uma única compra para suprir a necessidade do ano inteiro. Com a 
palavra o Sr. Bruno Medrado – Pesquisador Docente em Saúde Pública, que neste 
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ato representa o Dr. Eduardo Freitas – Superintendente de Vigilância em Saúde, o 
Sr. Bruno faz uma explanação sobre o conteúdo das paginas 36, 37, 41, 42 e 43 do 
Relatório Detalhado e enfatiza que para se fazer o trabalho de borrifação nos 
imóveis da nossa cidade é preciso que se faça um trabalho de logística muito grande 
e por isso pede a ajuda de todos para que quando for detectado focos de mosquitos 
num determinado setor que a comunidade desse setor colabore com os agentes de 
endemias. Com a palavra a Sra. Dulcemary que cumprimenta a todos os presentes e 
faz uma explanação sobre a gestão hospitalar, onde foram realizadas 66.191 
consultas e atendimentos no Hospital Municipal de Araguaína, 743 internações em 
pediatria e oftalmologia no HMA, 83.457 consultas realizadas na UPA Araguaína 
Sul, 107 cirurgias de pediatria e oftalmologia realizadas no HMA, 5.406 atendimentos 
ambulatoriais no Ambulatório Municipal de Especialidades – AME e 12.608 exames 
e procedimentos realizados no AME. O Sr. Sandro agradece pela atenção de todos 
e coloca-se a disposição para esclarecer o que for preciso. O Sr. Presidente 
agradece a presença da Equipe da Saúde  e pela explanação feita na Prestação de 
Contas referente ao 2º Quadrimestre de 2017. Em seguida suspende a sessão para 
uma reunião na sala da presidência. Reaberto os trabalhos. O vereador Aldair 
(Gipão) solicita que sejam retirados da pauta dos seguintes projetos: Projeto de Lei 
Nº 053/17 - Altera o artigo 5° da Lei n° 2.208, de 24 de março de 2004, que criou o 
Conselho Municipal da Mulher, e dá outras providências. Autor: Executivo Municipal. 
Projeto de Lei Nº 054/17 Dispõe sobre a instituição do “Mutirão de Regularização 
Tributária”, autoriza o Chefe do Poder Executivo do Município de Araguaína a aderir 
ao Programa Nacional de Governança das Execuções Fiscais do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) e criação do Programa de Parcelamento Incentivado – PPI 2017, e 
dá outras providências. Autor: Executivo Municipal. O Sr. Presidente retira de pauta 
as referidas matérias a pedido do líder do Sr. Prefeito.  Projeto de Lei Nº 051/017 do 
Executivo Municipal – Dispõe sobre desafetação de área pública e autoriza o Poder 
Executivo Municipal a proceder a doação de área de propriedade do Município de 
Araguaína ao Governo do Estado do Tocantins e dá outras providências. Em 3ª 
discussão. Em 3ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nº 052/17 - 
Institui o Concurso Anual de Ornamentação Natalina, e dá outras providências. 
Autor: Executivo Municipal. É feito a leitura na íntegra do referido projeto.  Em 1ª 
discussão. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Aldair da Costa Sousa (Gipão) Nº1807/017, Nº 1808/017, Nº 1809/017, Nº 1810/017 
e Nº1811/017. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos Nº1864/017, Nº1865/017 e Nº1866/017 do vereador Divino Júnior do 
Nascimento (Divino Bethânia Jr.). Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade.  Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo 
Silva): Nº 1839/017, Nº 1843/017, Nº 1844/017 e Nº1845/017. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade.   Requerimento Nº1824/017 vereador Gilmar 
Oliveira Costa (Gilmar da Auto Escola). Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: Nº1897/017, 
Nº1872/017 e Nº 1876/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
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Unanimidade.  Requerimentos do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo: 
Nº1826/017, Nº 1895/017 e Nº 1896/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé 
Cardoso): Nº1891/017 e Nº1893/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador: Wagner Enoque de Souza: Nº 1889/017, 
Nº 1890/017, Nº 1898/017 e Nº1899/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Considerações Finais: O vereador Aldair (Gipão) diz que gostaria de 
deixar registrado a sua preocupação com relação à situação em que se encontra o 
Hospital Regional no recebimento de pacientes, pois a UPA encaminha os pacientes 
e o Hospital Regional não recebe os pacientes por não ter condições para recebê-
los. 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 
assinada será devidamente assinada.  
 


