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 Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Ao segundo dia do mês de setembro de dois mil e 
dezenove, às quatorze horas sob a presidência do vereador Aldair da 
Costa Sousa, compareceram os seguintes vereadores: Alcivan José 
Rodrigues, Carlos da Silva Leite, Delaíte Rocha da Silva, Divino Junior do 
Nascimento, Edimar Leandro da Conceição, Geraldo Francisco da Silva, 
Gilmar Oliveira Costa, Israel Gomes da Silva, Jose Ferreira Barros Filho, 
Leonardo Lima Silva, Marcus Marcelo de Barros Araújo, Maria José 
Cardoso Santos, Silvinia Pereira de Sousa Pires, Terciliano Gomes  
Araújo e Wagner Enoque de Souza. Todos em número de dezesseis. 
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 - 33.  O secretario 
vereador Israel Gomes (Israel da Terezona) faz a leitura da ata da sessão 
anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. O 
vereador Enoque Neto Rocha de Souza chega a sessão e registra a sua 
presença. Correspondências: Ofícios da Caixa Econômica Federal: 
Nº4340/2019/GIGOVPM/SR Tocantins – Assunto: Alteração Contratual – 
Esportes e Grandes Eventos Esportivos, Nº4340/2019/GIGOVPM/SR 
Tocantins – Assunto: Alteração Contratual – Planejamento Urbano e 
Nº4246/2019/GIGOVPM – Assunto: Crédito de Recursos Financeiros – 
Orçamento Geral da União.  Ordem Do Dia: Projetos para as Comissões: 
Projeto de Lei Nº054/019 de autoria do Executivo Municipal. Projeto de 
Resolução Nº005/019 de autoria da Mesa Diretora. Projeto de Lei 
Nº053/019 de autoria do vereador Delaíte Rocha (Professor Delan). Os 
referidos projetos serão encaminhados as comissões competentes. 
Projeto de Lei Nº045/019 – Dispõe sobre desafetação e retificação de 
área pública e autoriza o poder Executivo Municipal a proceder a doações 
que especifica e dá outras providências – Loteamento Nova Araguaína. 
Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. O vereador 
Divino Bethânia Junior diz que gostaria de ressaltar um assunto que irá 
falar mais detalhadamente na Tribuna, diz que no dia 12 de março do ano 
passado esteve com a Sra. Ilzabete no Ministério Público para tratarem 
sobre a mortandade dos peixes no Rio Lago Azul, mortandade essa que 
é causada pela poluição que acomete o Rio, ressalta que a BRK foi 
condenada a pagar uma multa ambiental pelos próximos dez anos, multa 
essa referente ao esgoto que essa empresa despeja no Lago Azul, e que 
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essa notícia está sendo divulgada nos portais e sites da nossa cidade e 
pede a todos que divulguem essa notícia, pois a Empresa BRK irá recorrer 
judicialmente com relação a essa multa e que é preciso que toda a nossa 
população saiba com relação a essa questão. O vereador Delaíte Rocha 
(Professor Delan) pede a quebra da urgência e relevância dos Projetos 
de Lei Nº047/019 e Nº047/019 ambos do Executivo Municipal. Em 
seguida já deixa solicitado o Pedido de Vistas aos referidos projetos. O 
Sr. Presidente coloca em discussão o pedido da quebra da urgência e 
relevância feito pelo vereador Delaíte Rocha (Professor Delan). O 
vereador Marcus Marcelo diz que gostaria de ressaltar que esses projetos 
já estão na Casa por mais de trinta dias e que a quebra da urgência fará 
com que atrase ainda mais a votação dessas matérias e na condição de 
líder do Executivo Municipal pede aos vereadores que possam apreciar 
as referidas matérias. O vereador Divino Bethânia Junior diz que o seu 
posicionamento é para que possa ser feito o que é melhor para a nossa 
cidade, ou seja, gostaria de pedir que todos votem para que possa ser 
dado celeridade, pois muitos empresários estão na espera da votação 
dessas matérias. O vereador Terciliano Gomes pede que possa ser 
colocado separadamente a votação da quebra de urgência e relevância 
dos referidos projetos, para que possa ser feito uma votação para cada 
matéria. O vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) diz que a razão pela 
qual está solicitando o pedido de quebra de urgência e pedindo vistas é 
que precisa sanar dúvidas com relação as referidas matérias, uma vez 
que, o Projeto de Nº046/019 teve questionamentos até mesmo da justiça. 
O vereador Marcus Marcelo diz que com relação as informações que são 
solicitadas pelo Ministério Público é algo que é feito sempre que se tem 
uma matéria de relevância, e que sabe bem pois respondeu a diversos 
questionamento no período em que esteve como Presidente desta Casa 
de Leis. O vereador Wagner Enoque diz que com relação ao projeto de 
Lei nº046/019 foi feito um acordo com as mães e professionais da Clínica 
Mundo Autista. O vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) solicita cópia 
desse acordo que foi feito entre o Executivo Municipal os profissionais e 
as mães da Clínica Mundo Autista. Em Votação a Quebra da Urgência e 
Relevância do Projeto de Lei Nº046/019. Sendo aprovado por Maioria a 
quebra da Urgência e Relevância do Projeto de Lei Nº046/019 com dez 
votos favoráveis a quebra de urgência e cinco votos contrários a quebra 
da urgência. Em votação a Quebra da Urgência e Relevância do Projeto 
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de Lei Nº047/019. Aprovado por Maioria a Quebra da Urgência e 
Relevância do Projeto de Lei Nº047/019 com dez votos favoráveis e cinco 
votos contrários. Em votação o pedido de Vistas feito pelo vereador 
Delaite Rocha (Professor Delan) ao Projeto de Lei Nº046/019. Sendo 
aprovado o pedido de Vistas por Maioria com nove votos favoráveis e seis 
votos contrários. Em votação o Pedido de Vistas feito pelo vereador 
Delaíte Rocha (Professor Delan) ao Projeto de Lei Nº047/019. Sendo 
aprovado por Maioria o pedido de Vistas com dez votos favoráveis e cinco 
votos contrários. O vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) diz que 
gostaria de agradecer aos vereadores que aprovaram a quebra da 
urgência e o pedido de vistas, e que tenham certeza que irá estudar as 
referidas matérias e apresentar o resultado desse estudo. Projeto de Lei 
Nº049/019 – Declara de Utilidade Pública a Igreja Evangélica Assembleia 
de Deus Ministério de Madureira da cidade de Araguaína. Autor: Aldair da 
Costa Sousa (Gipão). É feito a leitura na íntegra do referido projeto. Em 
1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. Em 
atendimento ao requerimento Nº625/019 de autoria do vereador Geraldo 
Francisco da Silva (Geraldo Silva) – Assunto: Apresentação das 
atividades entre o período de maio de 2018 a fevereiro de 2019, como 
também tratar sobre o destino da Unidade Básica de Saúde (UPA) da Vila 
Norte e quais são as atividades realizadas pelo Conselho Municipal de 
Saúde. Presenças para compor a Mesa Diretora: Sr. Thiago Sobreira da 
Silva – Presidente do Instituto Saúde e Cidadania que neste ato está 
sendo representado pela Sra. Maria Dulcemary – Diretora do ISAC, Sr. 
Jair Clarindo da Silva – Presidente do Conselho Municipal de Saúde que 
neste ato está sendo representado pelo Sr. Agnaldo Teixeira – Vice-
Presidente do Conselho Municipal de Saúde e o Dr. Jean Luís Coutinho 
– Secretário Municipal de Saúde que neste ato está sendo representado 
pelo Sr. Sandro Cardoso – Secretário Executivo da Saúde. Com a palavra 
o vereador Geraldo Silva autor da referida propositura, que cumprimenta 
a todos os presentes e ressalta que solicitou a realização desse debate 
com o intuito de que possam ter o conhecimento de como estão sendo 
realizadas as ações do ISAC e de como estão gerindo a UPA e o que será 
feito com o prédio da UPA da Vila Norte. Diz que espera que possa ser 
feito uma boa discussão e que todas as dúvidas possam ser sanadas e 
desde já agradece a todos que compareceram, pois, a nossa população 
precisa de esclarecimentos quantos as questões que foram levantadas. 
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Com a palavra a Sra. Dulcemary, que cumprimenta a todos que compõem 
a Mesa Diretora e faz uma apresentação através do Data Show, 
destacando o trabalho que exercido pelo Instituto ISAC, e ressalta que o 
Instituto desenvolve o modelo de gestão LEAN – sendo um ciclo continuo 
de aprimoramento. Destaca que a UPA possui a ONA – Organização 
Nacional de Acreditação e que as ferramentas utilizadas no Instituto são 
disponibilizadas para todas as unidades que o Instituto gere. A Sra. 
Dulcemary diz que com relação ao atendimento e oferta de serviços do 
Hospital Municipal, não há restrição de serviços para os pacientes que 
são internados, ou seja, todos recebem os tratamentos e serviços que 
sejam necessários. O vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) 
questiona com relação ao tempo de atendimento. A Sra. Maria Dulcemary 
diz que esse tempo é de acordo com o que é determinado na Lei, ou seja, 
o que preconizado pelo Ministério da Saúde e ressalta que com a relação 
à UTI Pediátrica foram atendidos 79 pacientes, com 65 pacientes que 
receberam alta e que ocorreu 06 óbitos. Ressalta que a portaria nº10 
modificou o porte da UPA e que ainda estão recebendo recursos de 
unidade porte 02, sendo que a UPA precisa ser readequada com relação 
ao seu porte e estão trabalhando neste sentido. A Sra. Maria Dulcemary 
fala com relação a questão da prorrogação do contrato do Instituto, não 
houve redução de serviços, não houve aumento de valores e está sendo 
mantido o valor, ou seja, destaca que houve uma redução de custos. Em 
aparte o vereador Divino Bethânia Junior agradece a presença e as 
explicações que a Sra. Maria Dulcemary está realizando e diz que a 
questão da espera da UPA é o grande gargalo dessa Unidade e destaca 
que a Prefeitura municipal precisa ampliar as Unidades que prestam os 
serviços de atenção básica, pois com isso conseguiram desafogar um 
pouco a UPA. Pergunta a Sra. Maria Dulcemary quem é o Sr. Thiago 
Sobreira da Silva e se essa pessoa ainda trabalha no Instituto. A Sra. 
Maria Dulcemary diz que o oficio foi encaminhado ao Instituto na última 
quarta-feira chegou muito em cima e que o Sr. Thiago já tinha 
compromisso agendado para esta data, e que o mesmo era sim o 
Presidente e que agora é outra pessoa, pois a Presidência do Instituto é 
mudada de dois em dois anos. O vereador Divino Bethânia Junior diz que 
não é contra a terceirização, mas é muito importante que o Presidente ou 
a pessoa que responda pelo Instituto, pelo Órgão ou Entidade que esteja 
sendo convidada compareça, esteja presente, pois somente quem 
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preside saberá responder determinados questionamentos e caso tenha 
sido uma falha desta Casa de Leis com relação ao tempo do convite é 
importante verificar, mas é preciso que o Instituto informe com relação a 
nova Diretoria, quem agora está respondendo por ele. O Sr. Agnaldo diz 
que os vereadores que queiram mais informações a respeito do contrato 
que informe o seu e-mail a secretaria do Instituto que está presente e que 
poderá encaminhar aos mesmos, cópia desse contrato e que os demais 
documentos têm em mãos caso algum vereador queira ver está à 
disposição. O vereador Divino Bethânia Junior questiona ao Sr. Agnaldo 
se o mesmo é funcionário do ISAC ou do Conselho Municipal de Saúde, 
pois parece que está saindo em defesa do Instituto. O Sr. Agnaldo 
responde que não é funcionário do ISAC e sim do Conselho. O vereador 
Terciliano Gomes diz que é preciso saber e verificar o que realmente está 
valendo com relação ao Instituto, ou seja, qual o contrato que está em 
vigência. O vereador Wagner Enoque pergunta com relação ao Edital que 
foi publicado e que várias publicações já foram feitas e as pessoas até 
hoje não foram chamadas. A Sra. Maria Dulcemary diz que falhou por não 
dizer que o Sr. Thiago não estava mais à frente como Presidente e sim 
como Superintendente do Instituto, diz que com relação ao Edital, as 
pessoas que passaram todas foram chamadas, o que há são pessoas no 
cadastro de reserva. O vereador Israel Gomes (Israel da Terezona) 
assume a Presidência da Mesa Diretora e comunica a todos o falecimento 
do pai do vereador Aldair da Costa (Gipão) Presidente da Casa e em 
decorrência dessa fatalidade, o Presidente em exercício sugere o 
encerramento da sessão. O vereador Marcus Marcelo solicita que as 
atividades da sessão de amanhã também sejam suspensas. O Presidente 
em exercício vereador Israel Gomes (Israel da Terezona) declara 
encerrada esta sessão em virtude do falecimento do Sr. Modesto, pai do 
Presidente da Câmara Municipal o vereador Aldair da Costa Sousa 
(Gipão). Para constar lavrou-se esta ata que depois de lida e aprovada 
será devidamente assinada.  
  

 
 

 


