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 Ata da 8ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Aos vinte e seis dias do mês Fevereiro de dois mil 
e dezenove, às quatorze horas sob a presidência do vereador Aldair da 
Costa Sousa, compareceram os seguintes vereadores: Alcivan José 
Rodrigues, Delaite Rocha da Silva, Edimar Leandro da Conceição, 
Enoque Neto Rocha de Souza, Jose Ferreira Barros Filho, Leonardo Lima 
Silva, Terciliano Gomes de Araujo e Wagner Enoque de Souza. Todos em 
número de nove. Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta 
esta sessão e convida a vereadora Maria José (Zezé Cardoso) para fazer 
a leitura da Bíblia. A vereadora faz a leitura em Mateus, Capítulo – 11, 
Versículo – 28.  O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Os vereadores 
Carlos da Silva Leite, Divino Junior do Nascimento, Geraldo Francisco da 
Silva, Gideon da Silva Soares, Gilmar Oliveira Costa, Israel Gomes da 
Silva, Marcus Marcelo de Barros Araújo e Maria José Cardoso Santos 
chegam na sessão e registram suas presenças. Correspondências: 
Convite da Universidade Federal do Tocantins para a Cerimônia da aula 
inaugural do curso de Medicina – Dia: 11 de Março às 15horas00min no 
Auditório do Campus de Araguaína – Unidade Cimba. É feito a leitura do 
oficio Gab/Supadm/Palnejamento/SMS Nº180/2019 – Secretário 
Municipal de Saúde – Assunto: Relatório Detalhado do Quadrimestre 
Anterior. O Sr. Presidente informa que darão início a ordem do dia e assim 
que o Sr. Secretário da Saúde chegar suspenderá a pauta para a 
Audiência Pública e posteriormente darão continuidade a pauta desta 
sessão. O vereador Gideon Soares pede permissão para poder se retirar 
da sessão devido a um problema de saúde do seu sogro. Em votação a 
solicitação feita pelo vereador Gideon Soares. Sendo aprovado por 
Unanimidade. Ordem Do Dia. Requerimentos do vereador Wagner 
Enoque de Souza: Nº252/019, Nº253/019, Nº254/019, Nº255/019 e 
Nº256/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº392/019, 
Nº393/019, Nº394/019, Nº395/019 e Nº396/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos da vereadora 
Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso): Nº318/019, Nº319/019, 
Nº320/019, Nº321/019 e Nº322/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Marcus 
Marcelo de Barros Araújo: Nº355/019, Nº357/019, Nº356/019, Nº290/019 



 
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 

e Nº291/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE – Prestação de Contas Referente ao 
3º Quadrimestre de 2018. O Sr. Presidente convida o Dr. Jean Luís 
Coutinho Santos – Secretário Municipal de Saúde para adentrar ao 
Plenário da Câmara Municipal e ocupar a Mesa Diretora. Em seguida o 
Sr. Presidente convida os Servidores da Saúde que compõem a equipe 
do Dr. Jean e que farão uso da palavra durante a Audiência Pública para 
ocuparem a Tribuna de Honra são os servidores: Dr. Lucas Moura dos 
santos Moreira – Superintendente de Atenção Básica, O Dr. Eduardo 
Freitas Santos – Superintendente de Vigilância em Saúde e a Sra. Ana 
Paula dos santos Andrade Abadia – Superintendente Atenção 
Especializada e registra também a presença da funcionária da Saúde a 
Sra. Maria Costa. O Sr. Presidente destaca com relação ao convite da 
UFT que foi lido na sessão de hoje, convidando esta Casa de Lei para 
aula inaugural do Curso de Medicina da UFT e que não poderia deixar de 
ressaltar que esta Casa de Leis teve uma grande participação na vinda 
desse curso para a nossa cidade, pois a doação do prédio do HDT para 
a UFT foi aprovado por essa Casa de Leis. Com a palavra o Secretário 
Dr. Jean que cumprimenta a todos os presentes e ressalta que este 
Relatório compõem uma descrição substancial em quadros e planilhas 
demonstrando as ações estratégicas e metas definidas na Programação 
Anual de Saúde 2018, com os resultados alcançados e analise de 
setembro a dezembro de modo a facilitar o entendimento e ressalta que 
o Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) integra o 
conjunto dos Sistemas Nacionais de Informação do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Destaca que este documenta relata as atividades 
desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde no período de 
setembro a dezembro de 2018 atendendo a prerrogativa legal editada 
mediante os atos normativos. O Dr. Jean faz uma explanação da Rede 
Física de Saúde Pública e Privada Prestadora de Serviços ao SUS e em 
seguida passa a palavra ao Sr. Alberany – Contador que faz uma 
explanação referente ao Demonstrativo do Montante e Fonte dos 
Recursos aplicados no período 3º Quadrimestre 2018. O Sr. Alberany 
ressalta as Receitas em ações e serviços públicos de saúde, ou seja, 
esclarece que são as receitas próprias, onde foi feita uma previsão de 
R$66.699.524,00 e foi arrecadado R$64.229.330,12, quanto as receitas 
de transferências que são os recursos que os governos estadual e federal 
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são obrigados a transferir teve-se uma previsão de R$154.204.000,00 e 
foi arrecadado R$148.963.059,18, com as demais receitas teve-se um 
total de R$213.192.389,30 e ressalta que neste valor estão os 15% que o 
município tem que aplicar, quanto as Receitas adicionais para 
financiamento da Saúde, que não faz parte do cálculo dos 15%, teve-se 
uma previsão de R$71.969.271,00, mas o total de receitas adicionais foi 
de R$59.327.656,17. Com relação as Despesas com saúde (por grupo de 
natureza de despesa) as despesas correntes tiveram um total de 
R$100.002.989,52 e com a retirada do valor dos recursos que veio do 
Governo federal o total das despesas é de R$48.610.409,50. O Sr. 
Alberany ressalta que o município aplicou 25% a mais do que deveria 
aplicar, ou seja, o município aplicou R$ 52 milhões, tendo um valor 
referente a diferença entre o valor executado e o limite mínimo 
constitucional de R$21.313.721,63. O vereador Delaite da Rocha 
(Professor Delan) fala sobre a aplicação dos recursos financeiros, que foi 
aplicado recursos do tesouro municipal além da ordem constitucional, ou 
seja, muito além do que a Lei obriga, cumprindo a meta quase 100% a 
mais. Continua com a palavra o Sr. Alberany que ressalta que é a parte 
financeira do Relatório e qualquer dúvida estão à disposição para os 
devidos esclarecimentos. Com a palavra o Dr. Lucas – Atenção Básica, 
que ressalta que foram realizadas 47.154 consultas médicas EACS/ESF 
e destaca que houve uma boa oferta das consultas médicas no 3º 
quadrimestre de 2018, entretanto o quantitativo de atendimento médico 
tem mantido o padrão dos demais anos para este período e que isso se 
deve também pelo fato dos profissionais médicos que se formam e vão 
buscar residência em outras cidades. Consultas pré-natal foram 
realizadas 4.833, ação coletiva dental supervisionada foram 1.606, visitas 
domiciliares dos agentes comunitários de saúde foram feitas 113.227 e 
consultas dos profissionais do NASF foram realizadas 1.801 com 2.740 
de procedimentos dos profissionais do NASF e destaca que reduziu o 
número de atendimentos devido a médica que realizava esse serviço ter 
pedido licença e também o encerramento dos contratos. Com relação aos 
exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos 
teve-se um indicador de 0,18 já com relação os exames de mamografia 
de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos teve-se o 
indicador de 0,03 e sobre a cobertura populacional estimada pela equipe 
de atenção básica teve-se 72,29% e a cobertura populacional estimada 
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pelas equipes básica de saúde bucal 70,45%. Com a palavra o Dr. 
Eduardo – Vigilância em Saúde, ressalta que foram investigados 100% 
dos casos de óbitos em mulheres em idade fértil, foram investigados 
100% de óbitos com causa básica definida e foi registrado um óbito numa 
gestante de 05 meses e que esse óbito foi ocasionado por insuficiência 
respiratória aguda em decorrência de tromboembolismo pulmonar. 
Ressalta que tiveram  80% de cobertura de imóveis visitados para 
controle vetorial da dengue e que tiveram um total de 104.487 de ações e 
atividades, com 4.201 imóveis borrifados para Leishmaniose visceral, 
93.040 imóveis trabalhados para controle de endemias/zoonoses, 6.533 
exames realizados para diagnostico de Leishmaniose visceral canina, 12 
coletas de material encefálico canino para o diagnóstico da raiva canina 
e 701 imóveis para pesquisa de Triatomíneos (barbeiro) na zona urbana 
e rural. Com a palavra a Sra. Ana Paula – Atenção Especializada, ressalta 
que foram realizadas 621 consultas médicas e atendimentos de urgência 
em atenção especializada no Hospital Municipal de Araguaína Dr. 
Eduardo medrado, 634 internações realizadas, 30.121 de consultas 
realizadas por equipe multiprofissional na Unidade de Pronto Atendimento 
– UPA Araguaína Sul, 30.232  de atendimentos médicos Clinico e 
Pediatra prestados na Unidade de Pronto Atendimento – UPA Araguaína 
Sul, quanto aos acolhimentos com classificação de risco forma realizados 
26.563 acolhimentos e destaca que estão buscando para que a UPA que 
é de porte II possa ser colocada na opção 07. O Vereador Delaite ressalta 
com relação aos atendimentos ultrapassa quase 10 mil e que pelo 
tamanho do hospital municipal superando quase 12% ao mês. Quanto ao 
Ambulatório Municipal de Especialidades – AME foram realizadas 3.750 
atendimentos ambulatoriais, 14.802 exames e procedimentos, em 
ressalta que o acolhimento com classificação de risco que é feito na UPA 
obedece às normas do Ministério da Saúde. O Sr. Secretário Jean 
agradece a sua equipe pelas explanações que forma feitas e coloca-se a 
disposições para os questionamentos. Com a palavra o vereador Delaite 
Rocha (Professor Delan) questiona a respeito ao quantitativo 675% de 
serviços prestados, ou seja, superou a meta e devido a isso gostaria de 
parabenizar toda a equipe da Secretaria da Saúde. Destaca com relação 
as obras das Unidades Básicas de Saúde, que são cinco unidades que 
não forma concluídas e pergunta qual a razão do abandono das obras 
pelas empreiteiras, pois a população sempre cobra e o que levou a quebra 
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de contrato da empresa responsável pela obra e a abertura de um novo 
processo licitatório ou uma nova contratação não irá onerar ainda mais 
essas obras. Com a palavra o Secretário Jean diz que algumas 
empreiteiras oferecem um valor baixo para ganhar a obra e meses depois 
apresentam uma readequação desse valor e que na Secretaria de Saúde 
isso não foi aceito e infelizmente gerou embate jurídico e conseguiram 
romper o contrato e isso ocasionou o abandono das obras, e que isso foi 
em decorrência de não terem cedido para o aumento do valor das obras. 
A abertura de nova licitação, ano passado foi feito um levantamento 
minucioso de todas as obras que precisam ser finalizadas e que tiveram 
que refazer os cálculos e provavelmente os valores não serão os mesmo, 
pois já se passou um tempo, mas que a determinação do Sr. Prefeito é 
para o termino de todas as obras e já deixa comunicado que a primeira 
obra a ser concluída será a do setor Barros e a segunda a do setor Pontes 
e depois será seguido um cronograma. Com apalavra o vereador Jose 
Ferreira (Ferreirinha) diz que o Sr. Secretario tocou no assunto que ia 
questionar, mas faz um pedido de que a Unidade Básica de Saúde do 
setor Barros possa ser transferida para outro local mais seguro até o 
termino da obra, pois o local onde a mesma está é muito precário. O Sr. 
Secretário diz que estão vendo outro imóvel não somente para essa 
unidade, mas para outras como a do setor Novo Horizonte e que estão 
com um problema para encontrar esses imóveis que é a questão da 
documentação, mas que mesmo diante desse impasse irão fazer uma 
consulta jurídica para o Controle Interno da Prefeitura para que seja dado 
um parecer sobre essa situação, pois a população não pode ser 
penalizada por questões burocráticas, com relação a conclusão das obras 
acredita que até o segundo semestre a obra do setor Barros será 
entregue. O vereador Delaite Rocha (Professor Delan) pergunta a 
respeito da compra de medicamentos para as Unidades Básicas de 
Saúde atingiram 41% do previsto e questiona sobre o que não foi utilizado 
com relação aos recursos serão redirecionados para esse ano. O Sr. 
Secretario Jean diz que estão em processo licitatório novamente, pois a 
licitação é anual. Diz que a maior dificuldade era com relação aos insumos 
e medicamentos e que agora estão fazendo com a cotação através de um 
sistema que é online e facilitou, mais a cotação é regional e joga a cotação 
bem baixa, e estão tendo um pouco de dificuldade, mas o Ministério 
Público encaminhou uma recomendação de boas práticas 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 

medicamentos e por outro lado o Sr. Prefeito teve uma conversa quanto 
ao Consorcio e parece que está tendo alguns problemas entre prefeitos 
para aderirem essa prática. O vereador Wagner Enoque questiona sobre 
o relatório do engenheiro que está acompanhando as obras das Unidades 
Básicas de Saúde, sobre as estruturas que estão paralisadas e se esse 
engenheiro é contratado pelo município. O Sr. Secretário Jean diz que 
desde já faz o convite ao vereador Wagner e aos vereadores que queiram 
acompanhar a reunião que irá realizar com o engenheiro e comunicará a 
Casa sobre o dia. Com a palavra o vereador Divino Bethânia Junior  diz 
que acredita que por falta de repasse prejudicou na questão dos 
atendimentos, com relação a UPA é um problema a questão do grande 
número de atendimentos que é realizado e que a UPA não consegue 
executar, muitas vezes pelo excesso de pessoas que procuram essa 
localidade. Fala com relação aos lotes baldios, várias construções 
inacabadas que são do próprio Poder Público e que estão 
desobedecendo a Lei e que isso é um absurdo, e diante disso pede ao 
Secretário Jean que possa interceder junto ao Demupe para que as 
providências possam ser tomadas. O Sr. Secretário Jean diz essa 
questão da CPPA é de responsabilidade do Governo do Estado, mas que 
o município já tomou as providencias legais quanto a essa questão. O 
vereador Divino Bethânia Junior pede atenção com relação a contratação 
de médico para a Unidade Básica de saúde do Setor Couto da Equipe 
Nº30, ressalta que mais uma vez irá destacar o assunto que é a CPPA – 
Casa de Prisão Provisória, pois derrama em via pública todos os dias  
agua da fossa que passa em frente ao IML e cai em um bueiro de água 
pluvial, consequentemente são vários os crimes ambientais e diante disso 
pede para que possam tomar alguma providência, pois as pessoas que 
precisam ir ao IML se deparam com o esgoto correndo a céu aberto e os 
funcionários da delegacia são obrigados a conviver com essa situação, 
outra situação também preocupante são os carros que são apreendidos 
nas delegacias que também estão gerando transtornos, ou seja, são duas 
situações que irão acarretar problemas, ou seja, irá “desaguar” na 
secretaria da saúde, pois ambas são questões de saúde pública, é preciso 
que o município tome uma providência legal com relação a essas 
situações. O Sr. Presidente diz que é importante ressaltar que esse 
problema da CPPA é de responsabilidade do Governo do Estado, e vale 
destacar que já são vários anos nesta mesma situação e até hoje nenhum 
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governo resolveu essa situação. Em seguida o Sr. Secretário Jean 
agradece a todos pela atenção e coloca-se a disposição e ressalta que a 
Secretaria da Saúde está de portas abertas para receber a todos que 
precisarem. O Sr. Presidente agradece o Dr. Jean e toda sua equipe pela 
presença e pelas explanações e explicações que foram feitas. A sessão 
é suspensa. Reaberto os trabalhos. O vereador Alcivan Rodrigues solicita 
permissão para poder se retirar da sessão. Em votação a solicitação feita 
pelo vereador Alcivan Rodrigues. Sendo aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: Nº350/019, Nº351/019 
e Nº352/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): 
Nº341/019 e Nº342/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva (Israel 
da Terezona): Nº360/019 e Nº361/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Gilmar oliveira 
Costa: Nº389/019 e Nº390/019. Em discussão. Em votação. Aprovados 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva 
(Geraldo Silva): Nº404/019, Nº405/019, Nº385/019, Nº229/019 e 
Nº244/019. Em discussão. O vereador Geraldo Silva destaca que solicita 
a realização de uma sessão para homenagearem os militares que 
realizam o Programa PROERD, solicita também a realização de uma 
sessão para homenagear os primeiros Conselheiros Tutelares e ressalta 
que todos estão vivos, ou seja, nada mais justo que homenagear essas 
pessoas que tanto contribuem para a nossa cidade. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. O Sr. Presidente coloca em votação a 
prorrogação da sessão por mais trinta minutos. Sendo aprovado por 
Unanimidade.  Requerimentos do vereador Enoque Neto Rocha de Souza 
(Enoque Neto): Nº374/019 e Nº375/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº408/019 do vereador 
Edimar Leandro da Conceição. Em discussão. Em votação. Aprovados 
por Unanimidade. Requerimento Nº386/019 do vereador Delaite Rocha 
da Silva (Professor Delan). Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Aldair da Costa Sousa (Gipão): Nº205/019, Nº381/019, Nº337/019 e 
Nº398/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  O 
Sr. Presidente informas que na próxima semana não haverá sessão 
devido ao feriado do carnaval e que a próxima sessão será dia 11/013/19. 
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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.  
  


