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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 Novembro de dois mil e dezoito, às 
quatorze horas sob a presidência do vereador Jose Ferreira Barros Filho, 
compareceram os seguintes vereadores: Aldair da Costa Sousa, Delaite Rocha da 
Silva,Divino Junior do Nascimento, Edimar Leandro da Conceição,Enoque Neto 
Rocha de Souza, Geraldo Francisco da Silva, Gilmar Oliveira Costa, Joaquim Quinta 
Neto Barbosa, Manoel Messias Moreira de Brito, Maria José Cardoso Santos, 
Silvinia Pereira de Sousa Pires, Terciliano Gomes Araújo e Wagner Enoque de 
Souza. Todos em número de quatorze. Havendo número legal o Sr. Presidente 
declara aberta esta sessão e convida o vereador Wagner Enoque para fazer a leitura 
da Bíblia. O vereador faz a leitura em Provérbios, Capitulo – 10, Versículo – 22. O 
secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio Gabinete vereador Carlos da 
Silva leite Nº075/2018 – Assunto: Justificativa de ausência na sessão do dia 27 de 
Novembro de 2018. Oficio Nº012/018 gabinete do vereador Gideon da Silva Soares 
– Assunto: Justificativa de ausência nas sessões dos dias 26 e 27/11/2018. Oficio 
Nº018/2018 Gabinete do vereador Israel Gomes da Silva – Assunto: justificativa de 
ausência nas sessões dos dias 26 e 27/11/2018. Oficio Caixa Econômica Federal 
Nº5658/2018/GIGOVPM/SR TOCANTINS – Assunto: Alteração Contratual. Oficio 
Caixa Econômica Federal Nº5417/2018/GIGOVPM – Assunto: Crédito de Recursos 
Financeiros – Orçamento Geral da União. O vereador Divino Bethânia Junior informa 
que conversou como vereador Caros da Silva e o mesmo lhe informou que está 
passando por problemas relacionados a saúde e que está realizando alguns exames 
médicos. Ordem Do Dia: AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE – PRESTAÇÃO DE 
CONTAS REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2018. É feito a leitura do Oficio 
Nº1.480/2018 – Secretaria Municipal da Saúde Assunto: Relatório Detalhado do 
Quadrimestre Anterior(2º Quadrimestre de 2018) e Solicitação de Agendamento de 
Audiência Pública. È feito também a leitura do Oficio Nº1.619/2018 – Secretaria 
Municipal da Saúde – Assunto: Reitera o Oficio Nº1.480/2018 e solicita o 
agendamento da Audiência Pública para o dia 24/11/2018.  O Sr. Presidente convida 
para compor a Mesa Diretora o Dr. Jean Luis Coutinho – Secretário Municipal da 
Saúde. Com a palavra o Dr. Jean Luis que cumprimenta a todos os presentes e 
ressalta que como de praxe a apresentação desse Relatório é com base as 
Diretrizes do PlanejaSUS do Decreto Presidencial 7508/20111, da Lei 
Complementar Nº141/2012 e da portaria GM Nº2135 de 25/09/13. Ressalta que 
compõe este Relatório uma descrição substancial em quadros e planilhas, 
demonstrando as ações, estratégias e metas definidas na programação anual de 
Saúde 2018 com os resultados alcançados e análise de maio a Agosto. Destaca que 
o Sistema do Ministério da Saúde está fora do ar para atualização, pois foi invadido 
por Hackers dois meses seguidos por consequência desse problema o sistema 
continua fora do ar até a presente data e tão logo retorne todas as informações 
serão repassadas ao mesmo. O Dr. Jean ressalta a composição da Rede Física de 
Saúde Pública e Privada Prestadora de Serviços ao SUS e destaca que os 
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Superintendentes responsáveis pelas pastas que compõem a Secretaria Municipal 
de saúde farão as devidas explanações assim como o Contador posteriormente a 
sua fala. Com a palavra o Sr. Alberany – Contador do município ressalta que fará a 
explanação das Receitas e Despesas dos meses de Janeiro a Agosto de 2018 e dos 
15% que são aplicados na Saúde com as Transferências. As receitas de Impostos 
tiveram uma previsão de R$68.509.024,00 e foram realizadas R$45.306.913,87, as 
Receitas de transferências Constitucionais e legais que são da União e Estado que 
foram repassadas ao município teve-se a previsão de um total R$222.713.024,00 e 
foi arrecadado R$146.021.875,15 e desse ultimo valor calcula-se os 15% aplicados 
na Saúde, com relação às Receitas Adicionais para Financiamento da Saúde teve-
se um total de previsão de R$71.974.272,00 e receitas realizadas de 
R$34.727.755,54. Quanto às despesas com Saúde que são de Estado, União e mais 
os 15% aplicados mais o aporte que o município custeou num total de previsão das 
Despesas R$121.615.929,00 e foram Liquidadas até o Quadrimestre 
R$63.666.654,71 e uma previsão do total de despesas com ações e serviços 
públicos de Saúde de R$49.562.657,00 e foram liquidadas até o quadrimestre 
R$33.512.427,18 sendo que foram aplicados 22,95% o município aplicou a mais 
7,95% tendo um aporte de  R$11.609.145,91. Quanto à execução de restos a pagar 
não processados teve-se um total de R$78.534,77 e não se teve restos cancelados 
e com relação às Despesas por Função um total de dotação inicial de 
R$121.615.929,00 e um total de Despesas Liquidadas de R$63.666.654,71. Com a 
palavra o Sr. Lucas Moura dos Santos Moreira – Superintendente de Atenção Básica 
que faz uma explanação sobre a Atenção Básica e destaca que foram realizadas 
40.198 consultas médicas EACS/ESF, 5.009 consultas de Pré-Natal, 9.194 ações 
coletivas dental supervisionada, 125.644 de visitas domiciliares dos agentes 
comunitários de saúde, 1.547 consultas dos profissionais do NASF, 11.402 
procedimentos dos profissionais do NASF, a cobertura populacional estimada pelas 
equipes de Atenção básica foi de 72,29% e desde de 2015 estão tentando 
credenciar mais equipes e acredita que no próximo ano possam conseguir. Com a 
palavra o Dr. Eduardo de Freitas Santos – Superintendente de Vigilância em Saúde 
faz uma explanação sobre as ações e atividades desenvolvidas e destaca que teve-
se uma meta de 99.213 e um total realizado de 104.390, quanto a proporção de 
investigação de mulheres em idade fértil foi de 65,7%, não houve óbitos maternos, 
mas como o Sistema está em manutenção, depois desse relatório ocorreu um óbito 
mas não foi informado, mas assim que o Sistema retornar será informado e ressalta 
que foi atingido 80% de cobertura de imóveis visitados para o controle vetorial da 
dengue. Com a palavra a Sra. Ana Paula dos Santos Andrade Abadia – 
Superintendente de Atenção Especializada que faz uma explanação e destaca que 
as consultas médicas e atendimentos de urgência em Atenção Especializada no 
Hospital Municipal de araguaína foi de 514, foram 569 internações e 23.401 
consultas realizadas por equipes multiprofissional na Unidade de Pronto 
Atendimento – UPA Araguaína Sul, 29.142 atendimentos médicos clínicos e pediatra 
prestados na UPA, 27.830 acolhimento com classificação de risco sendo que 23.401 
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feitos na UPA e de exames e procedimentos realizados no ambulatório municipal de 
especialidades – AME forma 23.395. A palavra é aberta aos vereadores para os 
questionamentos. Com a palavra o vereador Delaite (Professor Delan) questiona 
qual a razão da redução da aplicação de recursos se é porque a farmácia básica 
ainda tinha medicamentos ou se ainda terá aplicação de recursos para ser feito, por 
ter sido reduzido. O Dr. Jean diz que quem faz a licitação é a Secretaria da Fazenda, 
a Secretaria da Saúde faz apenas a cotação de preços, e destaca que esse 
Relatório mostra o 2º Quadrimestre. Com a palavra o vereador Joaquim Quinta Neto 
questiona sobra a UTI Pediátrica sobre o não funcionamento de três leitos que não 
estavam funcionando por estarem aguardando a chegada de respiradores se já 
estão em funcionamento e questiona também com relação aos exames de 
mamografias se existe a possibilidade de ampliar a utilização do mamógrafo para as 
pacientes que não estejam interandas no hospital, pergunta se existe a possibilidade 
se após o concerto do Tomógrafo se este pode ser instalado no Hospital Municipal e 
por ultimo ressalta que o Governo disse que será reduzido o valor de 320 milhões de 
reais e desses recursos  60 milhões são da saúde e pergunta ao Sr. Secretario Jean 
o que isso irá impactar na Saúde da nossa cidade. Com a palavra o Secretario Jean 
diz que com relação aos leitos da UTI os três estão em funcionamento dentro de 
outro perfil não estão em desuso só não estão sendo usados com os respiradores e 
que estão com problemas com o Estado sobre os recursos da UTI e que após a 
regularização dessa questão esses leitos deveram funcionar com o perfil correto. 
Com a palavra o vereador Geraldo Silva fala com relação às Unidades Básicas de 
Saúde, pois há algumas Unidades que a construção foi iniciada há cinco anos e até 
agora não se tem a conclusão de nenhuma e que é muito tempo para se esperar 
pelo funcionamento, pois é uma questão de saúde. Diz que foi informado que tem  
apenas uma caminhonete que faz o atendimento na Zona Rural e pede para que 
possa ser adquirido mais dois veículos para fazerem esse atendimento e destaca 
com relação a separação do atendimento na UPA  para as crianças , e qual é a 
previsão da instalação da Clinica da Mulher no prédio da UPA que está fechado. 
Com a palavra o Dr. Jean diz que infelizmente o Tomógrafo não está funcionando e 
que quem deve responder sobre isso é o Estado, diz que irá procurar saber, com 
relação ao corte na Saúde e que é lamentável e se for realmente 60 milhões 
cortados na saúde, Araguaína será prejudicada. O Dr. Jean diz que quanto as 
Unidades de Saúde que não foram concluídas, as Empresas que abandonaram as 
obras estão sendo penalizadas de acordo com a Lei e que as obras dos setores 
Ponte e Barros serão administradas pela Prefeitura, pois já se estenderam muito e 
que o Sr. Prefeito determinou que todas as obras serão entregues nessa gestão. 
Com relação ao atendimento da Zona Rural, diz que precisam sim adquirir mais 
veículos e que com certeza ano que vem esses veículos serão adquiridos. Com 
relação transformarem a UPA na Clinica da Mulher, mesmo que tenha sido liberado 
agora, sabe-se que foi não tem como fazer nada devido a transição do Governo 
Federal e que essa questão será para o próximo ano. Diz que as Unidades Básicas 
de Saúde devem ser procuradas pela população só quando estão se sentido mal e 
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isso é errado deveriam procurar preventivamente. O vereador Joaquim Quinta Neto 
pergunta qual a previsão de entrega do CER – Luis Flávio Quinta. O Dr. Jean diz 
que está faltando alguns ajustes técnicos e pequenos detalhes burocráticos, e que a 
principio irão utilizar os profissionais da Clinica de Fisioterapia do Município e que 
gostaria de ressaltar que a Senadora Kátia Abreu destinou recursos para a 
construção de uma piscina térmica. Com a palavra a vereadora Silvinia Pereira que 
questiona sobre o Consorcio e com relação aos números de atendimento feitos na 
UPA e no Hospital Municipal, ressalta que tem encontrado muitas pessoas que estão 
tendo muita dificuldade para conseguirem realizar cirurgias devido ao longo tempo 
de espera. Questiona qual o impacto que teve na nossa cidade com relação à saída 
dos médicos cubanos do programa mais médicos e diz que tem muita preocupação 
com relação ao grande numero de atendimentos de pacientes de outras localidades. 
O Dr. Jean diz que a UPA só encaminha para o Hospital Municipal os pacientes 
pediátricos que são necessários, ou seja, que precisam ser internados, quanto as 
cirurgias quem as realiza é o Estado, o município não faz o atendimento de média e 
alta complexidade. Diz que com relação ao Consorcio envolve muitas coisas e que 
infelizmente o Consorcio da nossa cidade não foi pra frente devido muitas questões 
burocráticas e que estão vendo possibilidade de conseguirem implantar outra 
modalidade. Com a palavra o vereador Divino Bethânia Junior diz que mais uma vez 
irá falar sobre a fossa da CPPA que há anos está vazando e resalta também com 
relação ao problema dos vários veículos que estão parados em frente a CPPA tendo 
um acumulo de água, lixo e bichos. Fala também com relação aos inúmeros lotes 
baldios que os proprietários dos mesmos não cuidam, tendo-os para especulação 
imobiliária, só que nesses lotes que não são limpos acumula-se todo tipo de 
entulhos e lixos sendo um criadouro a céu aberto dos mosquitos da dengue do 
calazar, e que a Secretaria de Saúde precisa agir de alguma forma quanto a essas 
situações, pois isso reflete diretamente nos postos de saúde. O vereador Wagner 
Enoque pede permissão para poder se retirar da sessão por trinta minutos. Em 
votação a solicitação feita pelo vereador Wagner Enoque. Sendo aprovado por 
Unanimidade. O Dr. Jean diz que o vereador Divino Bethânia Junior está correto 
quanto as suas indagações, mas há o departamento responsável por essas 
situações que é o DEMUPE, e que é preciso também que as pessoas saibam 
diferenciar os Agentes de Saúde dos Agentes de Endemias. Com a palavra o 
vereador Edimar Leandro pergunta quantos prédios a Secretaria da Saúde tem 
alugado e quanto custa ao município. O Dr. Jean diz que são oito ou nove imóveis 
alugados e que não deve chegar ao valor de mais ou menos 60 mil, mas que irá 
confirmar esse valor corretamente e passará ao vereador Edimar Leandro. Com a 
palavra o vereador Manoel Messias (Mané Mudança) parabeniza o Dr. Jean pelo 
grande trabalho que vem realizando frente a Secretaria Municipal da Saúde e que é 
preciso saber reconhecer, por isso gostaria que ficasse registrado o seu 
reconhecimento. O Dr. Jean agradece ao vereador Manoel Messias (Mané 
Mudança) e que esse reconhecimento não é apenas para a ele i sim para  a toda 
equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Diz que gostaria de registrar a 
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participação efetiva do Conselho Municipal da Saúde. Com a palavra o Sr. Vilarindo 
– Conselho Municipal de Saúde, agradece por esse espaço. Diz que esse momento 
é previsto na Lei Nº 141 e destaca que estão sempre atentos e que gostaria de pedir 
a esta Casa de Leis que todos possam se unir . Em aparte o vereador Divino 
Bethânia Junior diz que uma palavra foi dita por muitas vezes “Instabilidade”, ou 
seja, se para o Sr. Governador Mauro Carlesse cortar recursos é instabilidade, então 
que todos se preparem para o pior para os próximos anos. O Sr. Vilarindo agradece 
o aparte e diz que realmente é preciso que todos fiquem atentos para essa situação 
e covida a todos para participarem das reuniões do Conselho que ocorrem no prédio 
do Cerest. Com a palavra o Dr.Jean diz que sempre estão vigilantes e que gostaria 
de ressaltar que nunca houve o registro de nenhum medicamento vencido na sua 
gestão e que todas as ações são publicas e que todos os vereadores estão 
convidados para visitarem a Secretaria Municipal da Saúde e são muito bem vindos 
e agradece a todos pela atenção e sempre que for preciso estarão presentes nesta 
Casa de Leis. O Sr. Presidente agradece a presença do Dr. Jean e toda a sua 
equipe. Em seguida suspende a sessão. Reaberto os trabalhos. O Sr. Presidente 
informa que primeiramente irão apreciar as matérias da pauta anterior que não foram 
apreciadas e posteriormente  passarão a pauta da sessão de hoje. Requerimentos 
do vereador Manoel Messias Moreira de Brito ( Mané Mudança): Nº2647/018, 
Nº2648/018, Nº2649/018 e Nº2650/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade.  Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé 
Cardoso): Nº2493/018, Nº2494/018, Nº2495/018 e Nº2596/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. A vereadora Silvinia Pereira solicita para que 
possam ser votados os requerimentos da pauta de hoje juntamente com as 
solicitações da pauta anterior. Em votação a solicitação feita pela vereadora Silvinia. 
Sendo aprovado por Unanimidade. Requerimentos da vereadora Silvinia Pereira de 
Sousa Pires: Nº2439/018, Nº2440/018, Nº2441/018, Nº2461/018, Nº2612/018, 
Nº2613/018, Nº2614/018, Nº2615/018, Nº2616/018 e Nº2617/018. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano 
Gomes Araújo: Nº2656/018, Nº2658/018, Nº2659/018, Nº2660/018 e Nº2661/018. 
Em discussão. O vereador Terciliano Gomes solicita permissão para que possam ser 
inseridos na pauta de hoje duas proposituras de Nº2679 e Nº2680/018 de sua 
autoria. Diz que com relação as suas proposituras que hora são apresentadas 
destaca que uma solicita rede de Internet WI-FI para o púbico que vem assistir as 
sessões, e justifica que com essa disponibilidade de internet as pessoas poderão 
repassar para quem não está assistindo as sessões o link no qual poderão 
acompanhar as sessões. Ressalta que solicita também a implementação de rampas 
de acessibilidade e piso tátil em toda a Via Lago para as pessoas que tem 
dificuldade de se locomoverem e destaca que no seu ponto de vista houve uma 
falha por parte do Engenheiro responsável pela Via Lago que foi inaugurada sem 
que se tenha acessibilidade para todas as pessoas. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. A vereadora Silvinia Pereira pede permissão para poder se retirar da 
sessão, pois precisa ira a uma reunião do Conselho Municipal da Educação. Em 
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votação a solicitação feita pela vereadora Silvinia. Sendo aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza: Nº2426/018, 
Nº2427/018, Nº2428/018, Nº2429/018 e Nº2430/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade.  O Sr. Presidente informa que agora darão inicia a 
pauta da sessão de hoje. Projeto de Decreto Legislativo Nº013/018 – Concede Título 
de Cidadão Araguainense ao Sr. Guaracy Batista da Silveira e dá outras 
providências. Autor: Wagner Enoque de Souza. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. 
Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nº041/018 – Institui a Semana Municipal 
de Prevenção ao Suicídio, incluindo-a no Calendário Oficial de Eventos do Município 
de Araguaína e dá outras providências. Autor: Gilmar Oliveira Costa. Em 2ª 
discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade.  Projeto de Lei Nº043/018 – 
Assegura matrícula para alunos com deficiência locomotora na escola municipal 
mais próxima da sua residência. Autora: Maria José Cardoso Santos (Zezé 
Cardoso). É feito a leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. A autora 
defende seu projeto ressaltando que há crianças que deixam de estudar por não 
encontrarem vagas em escolas próximas a sua residência e com a aprovação dessa 
Lei, as vagas terão que ser destinadas e reservadas para as crianças que tiverem 
alguma deficiência locomotora. O vereador Joaquim Quinta Neto parabeniza a 
autora e manifesta seu voto favorável.  Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza: Nº2635/018, Nº2636/018, 
Nº2637/018, Nº2638/018 e Nº2639/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. O Sr. Presidente coloca em votação a solicitação verbal feita pelo 
vereador Terciliano Gomes para a inserção de duas proposituras de sua autoria na 
pauta de hoje. Sendo aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Terciliano Gomes Araújo: Nº2679/018, Nº2680/018, Nº2662/018, Nº2663/018, 
Nº2664/018 e Nº2665/018. Em discussão.  O vereador Terciliano Gomes diz que usa 
da  Tribuna para destacar as proposituras que hora apresenta e que solicitam 
informações e também a conclusão das obras da Praça da Vila Patrocínio e destaca 
que falta apenas a colocação das gramas e não sabe o porque ainda não foi 
concluído esse serviço. Destaca que as proposituras que pediu para serem inseridas 
na pauta de hoje e desde já agradece a aprovação da inserção, trata da seguinte 
questão, a Empresa Passaredo que administra o Transporte Público da nossa 
cidade divulgou uma nota comunicando que os cartões de estudantes só poderão 
ser usados nos dias letivos e não serão aceitos nos finais de semana e feriados e 
que o Conselho Tutelar pediu informações porque esta Empresa não está cumprindo 
com a Legislação e que a Empresa Passaredo publicou uma nota dizendo que 
cumpre estritamente a Legislação Municipal Nº1954/2001 que regulamenta o Passe 
Estudantil que também é regulamentado na Lei Orgânica do Município no Artigo 200 
– Parágrafo 2º - Inciso II. Destaca que na Legislatura passada protocolou uma 
alteração ao Artigo 200 da Lei Orgânica e que foi aprovado e publicado no Diário 
Oficial e que no Parágrafo 4º desse artigo foi colocado que nos finais de semana e 
feriados o estudante tem resguardado 50% do passe estudantil e que está tendo um 
desrespeito aos estudantes. E que solicita informações dessa Empresa e também da 
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ASSTT o porquê não está cumprindo a Legislação Municipal e solicita a essa 
Empresa que a Legislação Municipal seja cumprida, pois esse é um direito que deve 
ser garantido aos estudantes.  O vereador Wagner Enoque parabeniza o autor pelas 
proposituras e destaca que hoje cedo começaram a colocar a grama. O vereador 
Joaquim Quinta Neto destaca que o vereador Terciliano Gomes teve um 
pronunciamento histórico, e quer manifestar sua solidariedade ao autor das 
matérias, pois o nosso município se transformou numa cidade universitária e que os 
estudantes não podem mendigar por algo que lhe é de direito e que essa Empresa 
deve ser notificada e cobrada. O vereador Geraldo Silva pede a prorrogação da 
sessão por mais uma hora. Em votação a prorrogação da sessão. Sendo aprovado 
por Unanimidade. Em votação os requerimentos do vereador Terciliano Gomes. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso 
Santos (Zezé Cardoso): Nº2609/018, Nº2610/018 e Nº2611/018. Em discussão. A 
autora diz que são proposituras que estão se tornando repetitivas, contudo não 
podem deixar de apresenta-las devido à necessidade das mesmas. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Manoel Messias Moreira 
de Brito (Mane Mudança): Nº2651/018, Nº2653/018 e Nº2665/018. Em discussão. O 
vereador Manoel Messias (Mané Mudança) diz que o local é lamentável onde 
funciona a Creche do setor Ponte, por isso está solicitando a construção de uma 
Creche.  Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): Nº2477/018, Nº2478/018 e Nº2479/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  Requerimento do vereador 
Gilmar Oliveira Costa Nº2655/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Enoque Neto Rocha de Souza 
Nº2646/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento 
do vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro) Nº2622/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Divino Junior do Nascimento (Divino Bethânia Junior): Nº2470/018, Nº2643/018 e 
Nº2644/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão): Nº2633/018 e 
Nº2634/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de 
Pesar Nº147/018 de autoria do vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha) – 
Pelo falecimento do Sr. Sirineu Alves de Sousa. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Moção de Pesar Nº146/018 de autoria do vereador 
Manoel Messias (Mané Mudança) – Pelo falecimento do Sr. Inácio Praxedes Batista. 
Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Pesar Nº 
145/018 de autoria do vereador Terciliano Gomes Araújo – Pelo falecimento do Sr. 
Adailson Brasileiro Pereira – Escrivão da policia Federal de Araguaína. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Indicação Nº081/018 do 
vereador Manoel Messias Moreira de Brito (Mané Mudança). A Indicação será 
encaminhada à quem de direito. Tribuna: Com a palavra o vereador Aldair (Gipão) 
diz que teve uma informação que a Faculdade Federal do Tocantins teve 385 
candidatos por vaga para o curso de Medicina e que é a Faculdade Federal que 
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obteve o maior número de candidatos inscritos e por vaga para a realização de um 
vestibular e que não poderia deixar de registrar que a doação do prédio do Hospital 
de Doenças Tropicais – HDT para que esse curso de medicina viesse para a nossa 
cidade, essa doação foi feita por essa Casa de Leis. O vereador Divino Bethânia 
Junior diz que a sua lamentação não é pela vinda do curso de medicina pela UFT e 
sim porque para trazer essa Faculdade de Medicina Federal, extinguiram o HDT – 
Hospital de Doenças Tropicais, ou seja, isso foi uma perda muito grande para a 
nossa cidade, ocasionada pela má gestão de governos anteriores e que nessa 
situação o Governador Mauro Carless não tem culpa, pois quando assumiu todo 
esse processo já estava concluído. O vereador Aldair (Gipão) diz que cada um tem 
um ponto de vista, e que respeita, mas para a nossa cidade esse curso de medicina 
trará inúmeros benefícios. Considerações Finais: O vereador Aldair (Gipão) diz que 
sempre defendeu o funcionamento do serviço público por seis horas corridas, pois 
há alguns órgãos que não tem necessidade de funcionar oito horas por dia, e que é 
preciso pensar na economia do nosso município e que talvez não dê tempo de 
realizarem uma sessão ainda este ano para discutirem essa questão, mas no 
próximo ano fará essa discussão com o Poder público nesta Casa de Leis.  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.   

  
 


