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 Ata da 8ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos vinte e oito dias do mês de Agosto de dois mil e dezoito, às quatorze 
horas sob a presidência do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo, 
compareceram os seguintes vereadores: Aldair da Costa Sousa, Delaite Rocha da 
Silva, Divino Júnior do Nascimento, Edimar Leandro da Conceição, Enoque Neto 
Rocha de Souza, Geraldo Francisco da Silva, Gideon da Silva Soares, Israel Gomes 
da Silva, José Ferreira Barros Filho, Leonardo Lima Silva,  Manoel Messias Moreira 
de Brito, Maria José Cardoso Santos, Terciliano Gomes Araújo e Wagner Enoque de 
Souza. Todos em número de quinze. Havendo número legal o Sr. Presidente declara 
aberta esta sessão e convida o vereador Leonardo Lima para fazer a leitura da 
Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo – 146. O secretario faz a leitura da ata da 
sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 
Correspondências: Oficio Gabinete do Vereador Carlos da Silva Leite Nº071/018 – 
Assunto: Justificativa de ausência do vereador na sessão do dia 28/08/2018.  Oficio 
025/2018 – CM/GVG – Gabinete do vereador Gilmar Oliveira Costa – Assunto: 
Justificativa de ausência do vereador na sessão do dia 28/08/2018. Oficio 005/2018 
– COMEARA (Conselho de Ministros Evangélicos de Araguaína – TO) – Assunto: 
Informa que a Marcha pra Jesus 2018 será na data de 1º de Setembro com saída na 
Feirinha. SGD: (2018/30559/085286) Oficio – 9167/2018/SES/GABSEC – Secretaria 
de Estado da Saúde – Assunto: Resposta ao Oficio Nº949/2018/SGG – SGD 
2018/09019/006457 que faz referencia a Indicação Nº059 de autoria do vereador 
Wagner Enoque. Oficio Nº1110/2018/SGG – Secretaria Geral de Governo e 
Articulação Política – Assunto: Resposta ao Oficio nº466/2018  - Indicação nº059 de 
autoria do vereador Wagner Enoque. Leitura dos Ofícios da Secretaria Municipal da 
Saúde: OFICIOGAB/SUPADM/PLANEJAMENTO/SMS Nº835/2018 – Assunto: 
Encaminhamento do relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) referente 
ao 1º Quadrimestre de 2018, OFICIOGAB/SUPADM/PLANEJAMENTO/SMS 
Nº836/2018 – Assunto: Solicita agendamento da Audiência Pública para Prestação 
de Contas da Secretaria Municipal da Saúde e apresentação do RDQA e 
OFICIOGAB/SUPADM/PLANEJAMENTO/SMS Nº 1.159/2018 – Assunto: Solicitando 
novamente o agendamento da Audiência Pública para prestação de Contas e 
apresentação do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior – RDQA referente ao 
1º Quadrimestre de 2018.  AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE – Prestação de 
Contas Referente ao 1º Quadrimestre de 2018.  O Sr. Presidente convida para 
ocupar a Mesa Diretora o Dr. Sandro Rogério Cardoso Paulo – Secretário Executivo 
que neste ato está representando o Dr. Jean Luis Coutinho Santos – Secretário 
Municipal de Saúde. O Sr. Presidente registra a presença dos servidores da Saúde o 
Sr. Lucas Moura dos Santos Moreira – Superintendente de Atenção Básica, o Dr. 
Eduardo de Freitas Santos – Superintendente de Vigilância em Saúde e a  Sra. Ana 
Paula dos Santos Andrade Abadia – Diretora de Atenção Especializada e os convida 
para a Tribuna de Honra, pois os mesmos irão participar da apresentação do 
Relatório Detalhado referente ao 1º Quadrimestre de 2018. O Sr. Presidente passa a 
palavra ao Dr. Sandro Rogério que cumprimenta a todos os presentes e faz umja 
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explanação sobre  o cumprimento das Leis que regem e disciplinam a apresentação 
do Relatório Detalhado e da Audiência Pública e também faz uma explanação 
quanto a composição da Rede Física de Saúde Pública e Privada Prestadora de 
Serviços ao SUS – Demonstrativo do montante e fonte dos recursos aplicados no 
referido período. Em seguida passa a palavra ao Sr. Auberany – Contador, que 
destaca as receitas realizadas no valor de R$27.714.977,16 já as Receitas de 
Transferências Constitucionais e Legais tiveram um total de 75.818.061,95 e as 
Receitas Adicionais para financiamento da Saúde foram de R$16.305.096,50 ou 
seja, teve-se um percentual aplicado em ações e serviços públicos de saúde sobre a 
receita de impostos liquida e transferências constitucionais e legais de 20,93% com 
um valor de 4.493.404,66 referente a diferença entre o valor executado e o limite 
mínimo constitucional. Quanto as Despesas liquidadas até o referido quadrimestre 
foi de R$ 28.305.318,73 sendo que R$27.803.327,43 de despesas correntes e R$ 
501.991,30 de despesas de capital, e despesas custeadas com outros recursos 
R$12.439.204,78 e total de restos a pagar no valor de R$ 33.977,02 e despesas 
com saúde (por Subfunção) liquidadas até o quadrimestre no valor total de 
28.305.318,73. O Sr. Alberany ressalta que o valor que o Governo do Estado 
repassou 25.216,76 e o Governo Federal repassou 15.755,159, 71. Com a palavra o 
Dr. Lucas que faz uma explanação sobre a Atenção Básica: 30.046 consultas 
medicas EACS/ESF, 3.616 consultas pré-natal, 4.168 ações coletivas dental 
supervisionada, 91.324 visitas domiciliares dos agentes comunitários de saúde, 
1.206 consultas dos profissionais do NASF e que se teve 74% de cobertura 
populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica e 75,99% de cobertura 
populacional estimada pelas equipes básicas de Saúde Bucal. O vereador professor 
Delan questiona sobre essa porcentagem de cobertura, porque há um déficit tão 
grande na Saúde como falta de médicos e medicamentos nos postos de saúde, 
pergunta se essa cobertura está sendo feita por amostragem. O Dr. Lucas diz que 
irá averiguar essa questão da falta de médico, pois há uma escala que de ser 
cumprida e caso não esteja sendo cumprida as providencias serão tomadas. O 
vereador Geraldo Silva fala com relação ao setor Novo Horizonte, que precisa de 
atenção por parte da Secretaria da Saúde, pois não estão tendo atendimento há 
dias. O Vereador Marcus Marcelo diz que um dos problemas que está ocorrendo na 
saúde e com relação a Empresa Link Card, pois assim como o Executivo a Câmara 
Municipal teve muitos problemas com essa empresa e tiveram que acionar o Jurídico 
da Casa. O Dr. Lucas diz que o problema no setor Novo Horizonte e que realmente 
estão tendo problemas com essa empresa Link Card e que as providências já estão 
sendo tomadas. Com a palavra o Dr. Eduardo Freitas que faz uma explanação 
quanto a Vigilância em saúde, destaca que dez casos de óbitos de mulheres em 
idade fértil foram investigados, uma proporção de 93,71% de registro de óbitos com 
causa básica definida e que 80% de cobertura de imóveis visitados para controle 
vetorial da dengue. O Dr. Sandro informa que está sendo feita Auditoria em 04 
Unidades Básicas de Saúde e que essas Auditorias estão em andamento.  A palavra 
é aberta aos vereadores. O vereador professor Delan faz vários questionamentos 
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com relação as demandas das Unidades Básicas de Saúde e destaca que irá 
repassar essa relação ao Dr. Sandro e que esse levantamento esta arquivado na 
Secretaria da Casa.  Com a palavra o vereador Divino Bethânia Junior cumprimenta 
aos funcionários da Secretária Municipal da Saúde presentes nesta sessão. Diz que 
é visto por todos que muito já melhorou na Saúde do nosso município, mesmo 
sabendo que ainda há muito para ser feito, mas também é visto por todos que a 
burocracia e a questão da regulação atrapalham e dificulta muito o andamento dos 
procedimentos da Saúde. Destaca que conhece e sabe da boa intenção e do 
trabalho da equipe dos profissionais da Secretária Municipal da Saúde, mas ressalta 
que algo precisa ser feito, pois inúmeros são os processos de judicialização na 
Saúde, mas isso não pode se tornar uma questão corriqueira. O vereador Professor 
Delan ressalta que é preciso que o Executivo Municipal observe e atente para a 
questão da falta do índice de liquidez dessas empresas que participam dos 
processos licitatórios e se as mesmas não tiverem o índice mínimo o Executivo 
Municipal não pode contratar a empresa, pois ela não terá como cumprir o contrato e 
não contratando essas empresas não irá causar transtornos e prejuízos para o 
nosso município. Com a palavra o vereador Geraldo Silva cumprimenta o Dr. Sandro 
e toda a equipe da Secretaria presentes nesta sessão. Com a palavra o vereador 
Edimar Leandro pergunta sobre o funcionamento da Clinica da Mulher que deveria 
estar funcionando no prédio da UPA da Vila Norte e questiona também com relação  
ao CER. O Dr. Sandro diz que já tem um Decreto que foi baixado pelo Presidente da 
Republica com relação as UPAs e só estão esperando a regulamentação que será 
feita pelo Ministério da Saúde com relação a esse Decreto para a Clinica da Mulher 
começar a funcionar, quanto ao CER este já tem a data para funcionar no dia 12 de 
Novembro/2018.   A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) parabeniza toda a equipe 
da Secretaria da Saúde e diz que ficou muito feliz com a informação sobre á Clinica 
da Mulher. Com a palavra o vereador Aldair (Gipão) diz que gostaria de deixar 
registrado a sua preocupação com relação ao grande numero de atendimentos que 
ocorrem na UPA de pacientes de outras localidades, mas que são custeados com 
reursos locais.  Diz que a sociedade de Araguaína precisa abrir os olhos e ver 
realmente quem está comprometido com a nossa cidade e que todos precisam estar 
atentos com a responsabilidade do voto. Ressalta que na nossa cidade há unidades 
básicas de saúde que iniciaram a construção há mais de dez anos exemplo disso é 
a Unidade Básica do setor Parque Bom Viver e até hoje não foi finalizada e gostaria 
de saber o porque isso está ocorrendo, se é por falta do envio de reursos por partes 
dos representantes políticos na esfera estadual e federal ou é por falta de gestão diz 
que gostaria deixar registrado o seu reconhecimento  a todos os profissionais da 
Secretaria Municipal da Saúde. O vereador Manoel Messias (Mané Mudança) pede 
permissão para poder se retirar da sessão, pois precisa ir a Delegacia de Policia, 
pois seu veiculo foi roubado ontem. Em votação a solicitação feita pelo vereador 
Manoel Messias. Aprovado por Unanimidade. O Dr. Sandro diz que a Prefeitura irá 
tocar essa obra do setor citado pelo vereador Aldair (Gipão) com recursos próprios, 
mas não sabe dizer o prazo da conclusão da obra isso seria com o Secretario de 



 
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 

Obras e Infraestrutura e que poderá saber e depois informar a respeito. O Sr. 
Presidente cumprimenta e agradece aos funcionários da Secretaria da Saúde que se 
fizera presentes e pelas explanações que foram feitas. O vereador Wagner Enoque 
diz que gostaria de fazer um pedido especial ao Dr. Sandro com relação ao setor 
Presidente Lula, pois o mesmo está precisando com urgência de um Agente de 
Saúde. O Dr. Sandro agradece a todos pela atenção e que todos os levantamentos 
e apontamentos feitos com certeza servirão para ajudar na execução e elaboração 
das ações e agradece também aos servidores da Saúde, pois sem eles nada seria 
possível. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos.  1ª Votação do 1º Turno – 
Proposta de Emenda á Lei Orgânica nº005/018 – Dispõe sobre a modificação do § 
7º do Artigo 26 da Lei Orgânica do Município de Araguaína – TO e dá outras 
providências. Autor: Parlamentares. É feita a leitura na íntegra da referida proposta 
de Emenda. Em 1ª discussão do 1º Turno. O vereador professor Delan diz que esta 
proposta é para apenas normatizar a Lei Orgânica, pois no Regimento Interno já não 
consta a questão da remuneração das sessões extraordinárias. O vereador Edimar 
solicita que seja lido o Parecer das Comissões Permanentes. È feito a leitura do 
parecer das Comissões Permanentes. Em 1ª votação do 1º Turno. Aprovado por 
Unanimidade.  O vereador Marcus Marcelo pede a retirada de pauta do seu Projeto 
de Lei Nº003/018. O Sr. Presidente retira de pauta do Projeto de Lei Nº003/018 – 
Institui no Município de Araguaína “A Semana Municipal de Conscientização do 
Autismo” de autoria do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo. Projeto de Lei 
Nº034/018 – Dispõe sobre a criação da Campanha Permanente de Conscientização 
sobre o Câncer Infantil em Araguaína e dá outras providências. Autor: Maria José 
Cardoso Santos (Zezé Cardoso). É feita a leitura na integra do referido projeto. Em 
1ª discussão. È feito á leitura na íntegra do referido projeto. O Sr. Presidente em 
exercício informa que como o Parecer das Comissões é contrário terão que aprecia-
lo antes do referido projeto. A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) pede a retirada 
do seu Projeto de Lei Nº034/018 para correção do mesmo. O Sr. Presidente retira de 
pauta o Projeto de Lei Nº034/018 a pedido da autora.  Requerimentos do Vereador 
Wagner Enoque de Souza: Nº1858/018 e Nº1859/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do Vereador Terciliano Gomes de 
Araújo: Nº1784/018 e Nº1785/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do Vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo: 
Nº1878/018 e Nº1877/018.  Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: Nº1843/018 e 
Nº1844/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): Nº1791/018 e 
Nº1792/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: Nº1862/018 e Nº1863/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº1808/018 e Nº1809/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Divino Junior do Nascimento (Divino Bethânia Junior): Nº1868/018 e Nº1869/018. 
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Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Delaite Rocha da Silva (Professor Delan): Nº1684/108 e Nº1685/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Aprovados por Unanimidade. 
Moções de Pesar do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): 
Nº110/018 – Pelo falecimento do jovem José Francisco Neto de Aguiar e Nº112/018 
– Pelo falecimento da Sra. Maria Soares da Costa. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Tribuna: O vereador Aldair (Gipão) diz que gostaria de 
agradecer aos vereadores Maria José (Zezé Cardoso), Wagner Enoque, Carlos 
Silva, Leonardo Lima e o Professor Delan pelo apoio e por terem lhe acompanhado 
na reunião que tiveram com o Sr. Prefeito e conseguiram a realização da Marcha pra 
Jesus para o dia 01/09/2018 e que ficou muito feliz com essa conquista. 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.   
  

 
 

 


