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 Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Aos vinte e seis dias do mês Agosto de dois mil e 
dezenove, às quatorze horas sob a presidência do vereador Aldair da 
Costa Sousa, compareceram os seguintes vereadores: Alcivan José 
Rodrigues, Delaíte Rocha da Silva, Edimar Leandro da Conceição, 
Geraldo Francisco da Silva, Gilmar Oliveira Costa, José Ferreira Barros 
Filho, Leonardo Lima Silva, Marcus Marcelo de Barros Araújo, Maria José 
Cardoso Santos, Terciliano Gomes  Araújo e Wagner Enoque de Souza. 
Todos em número de doze. Havendo número legal o Sr. Presidente 
declara aberta esta sessão e convida o vereador Alcivan Rodrigues 
(Soldado Alcivan) para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura 
do Salmo – 111.  O secretario em exercício vereador Gilmar Oliveira 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, Enoque Neto Rocha de Souza e Silvinia Pereira de Sousa 
Pires chegam a sessão e registram suas presenças. Correspondências: 
Oficio Nº032/2019 – Gabinete do vereador Israel Gomes da Silva (Israel 
da Terezona) – Assunto: Justificativa  de ausência do vereador nas 
sessões dos dias 26 e 27/08/2019.  Oficio Nº277/2019 – 5ª PJ/ARN – TO 
– 5ª Promotoria de Justiça de Araguaína – Referente: Of.nº1230/019 
(favor usar esta referência) –  Em virtude da participação da Promotora 
de Justiça a Dra. Araína Cesárea Ferreira ao  XIX Congresso Nacional do 
Ministério Público do Consumidor que acontecerá nos dias 27,28,29 e 30 
de Agosto de 2019 em Maceió/AL, por isso a mesma não poderá 
participar da sessão do dia 26/08/2019 e de antemão solicita cópia da Ata 
da referida sessão. Oficio nº523/2019/DG/HRA – Secretaria Estadual de 
Saúde – Vânio Rodrigues de Souza – Diretor Geral – Assunto: Em 
atenção ao OF. Nº1232/19 – Solicita que o convite para participar da 
sessão dia 26/08/2019 possa ser encaminhado a Superintendência de 
Políticas de Atenção à Saúde – SPAS – da Secretaria Estadual da Saúde, 
pois é a Superintendência responsável por responder pelo contrato da 
empresa terceirizada (IDRT). Oficio Nº4067/2019/GIGOVPM – caixa 
Econômica Federal – Assunto: Contrato de Repasse celebrado entre o 
Município de Araguaína e a Caixa Econômica Federal. Oficio do Sr. 
Josilmo Pereira da Silva – Motoristas de Taxi de Araguaína – Assunto: 
reunião com os motoristas de Taxi que ocorrerá no dia 27 de Agosto de 
2019 a partir das 19h00min na Quadra dos Mototaxistas. O Sr. Presidente 



 
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 

solicita do vereador Terciliano Gomes se o mesmo pode ir representar a 
Câmara Municipal no evento dos Motoristas de Taxis de Araguaína, uma 
vez que, ele não poderá ir por ter compromissos agendados 
anteriormente. Ordem Do Dia: Em atendimento ao Requerimento 
Nº1910/019 de autoria do vereador Wagner Enoque de Souza – Assunto: 
Para tratar das demandas referente ao Instituto de Doenças Renais do 
Estado do Tocantins. Presenças para compor a Mesa Diretora: * Dr. 
Marcos Antônio Correia Galvão – Diretor do Instituto de Doenças Renais 
do Estado do Tocantins, * Dr. Sandro Oliveira – Advogado do Instituto de 
Doenças Renais do Estado do Tocantins, * o Sr. Ronildo Barbosa de 
Miranda – Paciente do Instituto de Doenças Renais do Estado do 
Tocantins * e o Sr.  Ranns Gonçalves Martins – Paciente do Instituto de 
Doenças Renais do Estado do Tocantins. Com a palavra o vereador 
Wagner Enoque autor da propositura que originou esse debate, agradece 
a presença dos convidados que compareceram, pois é uma sessão muito 
relevante, uma vez que, só se sabe da importância desse tratamento que 
precisa fazê-lo.  Diz que é preciso que o pagamento seja feito ao Instituto 
para que os pacientes possam ter a segurança que o tratamento que 
estão fazendo não seja suspenso, pois os pacientes dependem desse 
tratamento para viverem. O vereador Marcus Marcelo parabeniza o autor 
da propositura pela iniciativa de apresentação da mesma, pois é um 
assunto de extrema importância e que precisa ser visto por toda a nossa 
população. Com a palavra o Sr. Romildo Barbosa, que agradece a todos 
os vereadores e em especial ao vereador Wagner Enoque pela realização 
dessa sessão e diz que ele como paciente sabe bem o que é enfrentar 
essa situação de fazer hemodiálise e que quem faz esse tratamento não 
pode adiar ou ficar sem fazer, pois pode vir a óbito, e por isso gostaria de 
pedir apoio dos vereadores e dos representantes do Governo do Estado 
que olhem para o Instituto e resolvam essa situação. O Sr. Presidente diz 
que gostaria de saber o porquê que na nossa cidade ainda não faz o 
transplante de Rins, sendo  que na cidade de Redenção no Estado do 
Pará já faz. Com a palavra o Dr. Sandro que cumprimenta a todos os 
presentes e aos vereadores desta Casa de Leis, diz que com relação a 
questões jurídicas já tomaram as providências legais, mas que essa 
questão de atraso de repasse não é de agora, no ano de 2016 os 
problemas da falta de repasse começaram, e que em Fevereiro desse ano 
voltou novamente, ou seja, o Instituto de Doenças Renais é particular e 
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que todos os pacientes que fazem o tratamento são custeados pelo 
próprio Instituto e que inclusive já informaram o Ministério Público que 
caso o Estado não regularizasse a situação, o tratamento seria suspenso, 
mas ressalta que o Dr. Marco Galvão conseguiu mesmo assim manter o 
tratamento e que não sabe como o mesmo está conseguindo. O vereador 
Delaíte Rocha (professor Delan) pergunta se alguma vez o Instituto 
representou Judicialmente o Estado por essa situação. O Dr. Sandro diz 
que sim no ano de 2016 isso foi feito. Com a palavra o Dr. Marco Galvão 
cumprimenta a todos os presentes e ressalta que a Hemodiálise é o único 
tratamento ambulatorial que substitui um órgão, ou seja, isso é algo que 
precisa ser visto por todos e que gostaria de enfatizar que os pacientes 
de Hemodiálise são guerreiros que estão lutando para viver. Diz que 
esteve em Palmas por três dias e depois de muito peregrinar, 
conseguiram levantar o valor de R$01 milhão e seiscentos mil reais, e que 
negociaram os valores de Julho e Agosto /2019 e que já estão há um mês 
alertando sobre essa questão. Com a palavra o Sr. Jair que neste ato 
representa o Sr. Mário – Presidente do Conselho Estadual de Saúde, 
ressalta que não foi apenas nesta sessão que a Secretaria de Saúde do 
Estado não compareceu, não própria reunião do Conselho a Secretaria 
de Saúde do Estado também não enviou nenhum representante e que 
lamenta também a ausência da Dra. Araína, pois a mesma tem ajudado 
muito nesta questão. Diz que o Conselho muito tem discutido a respeito 
dessa situação e que é preciso que algo seja feito, pois esse tratamento 
não pode ser suspenso. O Sr. Presidente coloca em votação o uso da 
palavra pelo Sr. Paulo Batista. Não houve objeção por parte do Plenário 
e diz que no momento oportuno a palavra será aberta ao mesmo. Com a 
palavra a vereadora Silvinia Pereira diz que é um absurdo os pacientes 
de Hemodiálise não estarem sendo atendidos por falta de repasse 
financeiro e questiona quais as dificuldades enfrentadas pelo Instituto com 
relação ao Poder Público. O Dr. Marco Galvão diz que o serviço só pode 
ser feito mediante condições financeiras, ou seja, não há como se prestar 
um serviço de qualidade sem que se tenha os recursos necessários. A 
vereadora Silvinia Pereira pergunta como está o cumprimento da Portaria 
Nº 1675/2018. O Dr. Marco Galvão fala com relação a CPMF que foi 
criada para ajudar na área da Saúde, só que como no Brasil as coisas 
são criadas para uma determinada função mas não cumprem a sua 
função, destaca que eles o Instituto são prestadores de serviço para a 
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Saúde, mas para que o serviço seja bem feito precisa-se de recursos 
financeiros, e que tentaram outras alternativas além do SUS, só que já 
estão há um ano sem receber do Plansaúde. O Dr. Marco Galvão informa 
que são 145 pacientes atendidos pelo Instituto e apenas 02 pacientes são 
de Plano de Saúde os outros 143 são do SUS, e com relação a Portaria, 
estas são temporárias e que vão sendo modificadas de acordo com os 
Governos que vão surgindo, ou seja, são reavaliadas a cada quatro anos 
devido as políticas. Com a palavra o vereador Gilmar Oliveira parabeniza 
o autor da propositura pela apresentação da mesma e diz que é um tema 
de suma importância e destaca que é um absurdo desviar recursos de um 
tratamento de suma importância, ou seja, são pessoas que não se 
preocupam com os pacientes que estão sofrendo e deixa o seu apoio para 
ajudar no que for possível. O Dr. Marco Galvão diz que para que uma 
empresa cresça precisa de investimentos, pois caso contrário fica 
estagnada, ou seja, precisa crescer para atender e se não pagam não há 
como aumentar os atendimentos e ressalta que gostaria de informar que 
dia 29 de Agosto é  o Dia Nacional da Hemodiálise – Vidas Importam a 
Hemodiálise Não Pode Parar e que serão feitas divulgações e 
manifestações referente a esse tema e inclusive irão levantar a questão 
da tabela que é feita pelo SUS para o pagamento do tratamento, pois é 
uma tabela totalmente defasada, já está há quase dez anos sem atualizar 
e que já estão há mais de quatro anos tentando atualizar essa tabela. O 
vereador Alcivan Rodrigues parabeniza o Dr. Marco Galvão pelo seu 
trabalho e empenho em prol dos pacientes que fazem o tratamento de 
Hemodiálise e que é preciso que o Governo olhe para essa situação. Com 
a palavra o Sr. Paulo Batista que agradece por esse espaço e pede a 
todos que possam se empenhar em prol de ajudar nessa causa e que 
busquem apoio junto aos Deputados Estaduais. Com palavra o vereador 
Divino Bethânia Junior diz que esse assunto é de suma importância e que 
todos precisam atentar pois só quem sofre ou tem algum familiar ou 
alguém próximo sabe o que enfrentam os pacientes de Hemodiálise.  
Destaca que essa situação poderia ser diferente se os eleitores 
soubessem escolher melhor seus representantes, pois escolhem 
esperando por um benefício próprio e por isso estão enfrentando 
problemas na área da saúde e ainda há os que acreditam nas falsas 
promessas e nas notícias falsas, mas acredita que poderão mudar essa 
realidade e manifesta sua solidariedade a todos que enfrentam esse 
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problema e o seu apoio no que for possível. O vereador Leonardo Lima 
assume a Presidência da Mesa Diretora. Com  a palavra a vereadora 
Maria José (Zezé Cardoso) que parabeniza o autor da referida 
propositura, pois é um tema de suma importância e parabeniza também 
o Dr. Marco Galvão pelo excelente trabalho que realiza frente ao Instituto 
e diz que espera que essa situação possa ser resolvida. É feita a leitura 
do Oficio SGD:2019/30559/108269 – OficioNº102/2019/CES – Presidente 
do Conselho Estadual de Saúde – Mário Benício dos Santos – Assunto: 
Resposta ao Oficio nº1237/2019 – Não comparecimento a sessão dia 
26/08/2019 por motivos outros agendados e que o Conselho estará 
representado pelos Conselheiros residentes neste município. Com a 
palavra o vereador Terciliano Gomes que parabeniza o vereador Wagner 
Enoque e ressalta a importância dessa tema que hora está sendo 
debatido. Com a palavra o vereador Wagner Enoque autor do 
requerimento q eu originou essa sessão, destaca que foi um debate 
muito proveitoso e que esclareceu muitas dúvidas e espera que a partir 
de hoje que foi dado o primeiro passo essa situação possa ser resolvida. 
Agradece mais uma vez aos convidados que compareceram e lamenta a 
ausência dos demais. O vereador Marcus Marcelo sugere para que possa 
ser feita uma Indicação solicitando uma Audiência com o Sr. Secretário 
Estadual da Saúde e que essa Indicação possa ser de iniciativa da Mesa 
Diretora, assinada por todos os vereadores e ressalta que não podem 
mais aceitar que a  Saúde continue da forma como está e que algo precisa 
ser feito e que desde já manifesta sua presença nessa Audiência. A 
vereadora Maria José (Zezé Cardoso) reassume a Presidência da Mesa 
Diretora e agradece a todos que compareceram e informa que a sessão 
será suspensa para que possam tirar uma foto oficial com os convidados 
presentes. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. O Presidente 
vereador Aldair da Costa (Gipão) assume a Presidência da Mesa Diretora.   
Projetos para as Comissões: Projeto de Lei Nº050/019 de autoria do 
vereador Delaíte Rocha da Silva (Professor Delan). Projeto de Resolução 
Nº004/019 de autoria do vereador Terciliano Gomes Araújo. Projeto de lei 
Complementar Nº007/019 de autoria do vereador Terciliano Gomes 
Araújo. Os referidos projetos serão encaminhados as comissões 
competentes. Projeto de Lei Nº 045/019 – Dispõe sobre desafetação e 
retificação de área pública e autoriza o Poder Público Municipal a 
proceder a doações que especifica e dá outras providências – Loteamento 
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Nova Araguaína. Autor: Executivo Municipal. É feito a leitura na íntegra 
do referido projeto. Em 1ª discussão. O vereador Geraldo Silva pede a 
suspensão da sessão para verificarem uma localidade, uma área descrita 
no referido projeto. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. A 
vereadora Maria José (Zezé Cardoso), Presidente em exercício encerra a 
sessão, pois encerrou o tempo regimental  e não foi pedido prorrogação 
da sessão. Para constar lavrou-se esta ata que depois de lida e aprovada 
será devidamente assinada.  
  


