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 Ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Aos dezesseis dias 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, Delaíte Rocha da Silva, Edimar Leandro da Conceição, 
Geraldo Francisco da Silva, Israel Gomes da Silva, Jose Ferreira Barros 
Filho, Leonardo Lima Silva, Maria José Cardoso Santos, Silvinia Pereira 
de Sousa Pires, Terciliano Gomes Araújo e Wagner Enoque de Souza. 
Todos em número de onze. Havendo número legal o Sr. Presidente 
declara aberta esta sessão e convida o vereador Delaíte Rocha 
(Professor Delan) para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura 
do Salmo – 1º. O secretario vereador Israel Gomes (Israel da Terezona) 
faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por unanimidade. Os vereadores, Divino Junior do Nascimento, 
Enoque Neto Rocha de Souza, Gilmar Oliveira Costa, Marcus Marcelo de 
Barros Araújo chegam na sessão e registram suas presenças. 
Correspondências: Oficio Gabinete Vereador Carlos da Silva Leite 
nº078/2019 – Assunto: Justificativa de ausência do vereador na sessão 
do dia 16 de setembro de 2019. Oficio GAB/SMS Nº 1181/2019 – 
Secretário Municipal de Saúde – Assunto: Resposta ao Requerimento 
nº327. Oficio nº284/2019 – 5ª PJ/ARN – TO – Dra. Araína Cesárea 
Ferreira dos Santos D’Alessandro. Assunto: Justificativa de ausência na 
sessão do dia 16/09/2019. Oficio Circular Nº02/2019 – Conselho 
Municipal de Assistência Social – Assunto: Convite para participar da 
Mesa Diretiva da X Conferência Municipal de Assistência Social, dia 18 
de setembro de 2019 ás 08:00. Oficio nº44/2019 – SINFAR – Sindicato 
dos Fiscais, Agentes de Arrecadação e Ambiental da Prefeitura Municipal 
de Araguaína – Assunto: Registro Sindical e Pauta sobre servidores.  
Ordem Do Dia: O vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) faz um 
requerimento verbal para que os alunos do SENAC, Mateus e Erika 
possam fazer uso da palavra, uma vez que, estão presentes nesta sessão 
as Professoras do SENAC – Sra. Ilene Santos e a Sra. Franciele Brondina 
juntamente com os alunos do SENAC do Curso de Aprendizagem de 
Serviços Administrativo Jovens Aprendizes. O vereador Marcus Marcelo 
pede que para após o uso da palavra pelos alunos do SENAC, solicita a 
suspensão da sessão para uma reunião com os vereadores da Base do 
Sr. Prefeito e os Independentes. Com a palavra a aluna Erika que 
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agradece por esse espaço e ressalta que estão presentes para 
acompanhar a sessão e elaborarem uma ata e agradece a professora 
Ilene que é sua professora. Com a palavra o aluno Mateus diz que em 
nome dos seus amigos, alunos e da professora Ilene agradece esta Casa 
de Leis por essa oportunidade de poder fazer uso da palavra.  O vereador 
Marcus Marcelo diz que a suspensão da sessão pode ser após o 
atendimento do convite feito através do requerimento do vereador Alcivan 
Rodrigues. O vereador Israel Gomes registra a presença do Sr. Eduardo 
Burns. A vereadora Maria José Cardoso (Zezé Cardoso) Vice-Presidente 
assume a Mesa Diretora. Convite: Em atendimento ao requerimento 
nº1155/019 de autoria do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado 
Alcivan) – Assunto: Tratar sobre o atendimento pediátrico exclusivo no 
Hospital Municipal Dr. Eduardo Medrado e não mais na UPA – Unidade 
de Pronto Atendimento. Presenças para compor a Mesa Diretora: Dr. 
Jean Luís Coutinho – Secretário Municipal de Saúde, Sra. Maria 
Dulcymary Ribeiro Fonseca – Diretora do Hospital Municipal e o Dr. 
Márcio Miranda Brito – Coordenador da UTI Pediátrica do Hospital 
Municipal de Araguaína, o Dr. Flávio Quinta Junior – Diretor Técnico do 
Hospital Municipal e o Sr. Luís Eduardo Tolentino Lopes – Representante 
da AMA. O vereador Aldair da Costa (Gipão) faz uma solicitação verbal 
para que o Sr. Eduardo Burns. Com a palavra o vereador Alcivan 
Rodrigues (Soldado Alcivan) cumprimenta a todos os convidados 
presentes e agradece por terem atendido ao seu convite. Ressalta que é 
um assunto que precisa ser discutido com urgência, pois constantemente 
recebe reclamações de mães preocupadas com o atendimento dado as 
crianças na UPA da nossa cidade, pois hoje as crianças são atendidas 
por clínicos gerais e juntamente com o público adulto. O vereador Alcivan 
Rodrigues ressalta que preocupado com essa situação, propôs esse 
debate para que junto possam chegar a uma solução para esse problema, 
e sugere para que possam transferir o atendimento pediátrico que é 
realizado na UPA, para o Hospital Municipal e acredita que essa possa 
ser a melhor solução. Com a palavra o Sr. Luís Eduardo diz que após 
perder uma filha recém-nascida ele e a sua esposa se juntaram aos 
muitos pais e mães que também já perderam filhos pela falta da UTI e que 
a luta foi grande e conseguiram a implantação da UTI Pediátrica no 
Hospital Municipal e agora esperam que possam conseguir que o 
atendimento pediátrico que é feito na UPA possa ser separado dos 
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demais. Com a palavra o Dr. Jean Luís cumprimenta a todos os presentes 
e agradece pelo convite e diz que está aberto para os questionamentos e 
duvidas e ressalta que a UTI do Hospital Municipal está aberta para todas 
as crianças que assim precisarem e que as dificuldades do Hospital são 
muitas e que já conversam com a Presidência do ISAC para que 
pudessem fazer algumas adequações com relação a UPA e ao Hospital 
Municipal. Diz que irá ressaltar o porquê não dá parar transferir o 
atendimento pediátrico para o hospital municipal, diz que infelizmente não 
podem fechar as portas da UPA para o atendimento pediátrico e um dos 
critérios que está na Portaria estabelecida pelo Ministério da Saúde, outra 
questão é que o Hospital Municipal funciona em um local alugado e quem 
aluga é o Estado com a pactuação que fizeram e que não podem 
aumentar os serviços pois isso irá gerar mais despesas, como mais leitos, 
e mais profissionais, ou seja, isso não pode ser feito sem o aval do Estado 
e que se abrissem uma porta de atendimento de urgência no Hospital 
Municipal poderiam transformar o Hospital num Hospital Regional. 
Destaca que todo o processo para as cirurgias cardíacas infantil e 
cirurgias pediátricas já está em processo final, diz que o que pode ser feito 
tentarem fazer é a separação do atendimento pediátrico dentro da UPA. 
Fala também da conversa que teve com o Sr. Prefeito sobre a construção 
do novo Hospital de Araguaína, e que irá saber o porquê a licitação ainda 
não foi feita, e que irá se informar e passará essa informação a esta Casa 
de Leis. O vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) pergunta onde é a 
área que será construído o Hospital de Araguaína. O Sr. Secretário Dr. 
Jean diz que é uma área no setor Jardim das Flores. Com a palavra o 
vereador Geraldo Silva ressalta a importância de valorizar a saúde de 
atenção básica, pois tendo uma saúde básica de qualidade tira a 
sobrecarga dos demais locais como a UPA e o Hospital Municipal. Com a 
palavra o vereador Terciliano Gomes questiona porque a UPA da Vila 
Norte não é destinada apenas para o atendimento das crianças. Com a 
palavra a Sra. Maria Dulcemary diz que são a parte técnica dessa 
situação e caso possa ajudar a esclarecer alguma dúvida está à 
disposição. Com a palavra o Dr. Márcio Miranda que cumprimenta a todos 
os presentes e ressalta que caso tenham algum questionamento com 
relação a UTI Pediátrica está à disposição para esclarecer. Com a palavra 
o vereador Divino Bethânia Junior diz que todos que estão presentes para 
debaterem sabem muito bem o que precisa ser feito, o que acontece é 
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que sempre esbarram na burocracia, nos entraves burocráticos e que 
muitas vezes são entraves políticos, ou seja, são discussões e debates 
que são feitos inúmeras vezes e que na maioria das vezes não dá em 
nada, mas não é por isso que irão desistir, pois trata-se da saúde e 
agradece a todos que se fizeram presentes. Com a palavra o Dr. Flávio 
Quinta que agradece pelo convite para participar dessa discussão, só que 
como foi dito pela Sra. Dulcemary são a parte técnica desse debate, mas 
gostaria de ressaltar que hoje o Estado tem uma demanda imensa de 
cirurgia pediátrica, só que o município não tem demanda alguma, mesmo 
que as cirurgias estejam sendo feitas no Hospital Municipal e que as 
Cirurgiãs Pediátricas estão sendo contratadas para estas cirurgias. 
Ressalta que na UPA mais de 17 mil crianças já foram atendidas uma 
média de 2mil e 500 crianças mensais, 02 mil foram colocadas em 
observação e em torno de 129 crianças foram transferidas, ou seja, a 
efetividade da UPA acontece, e que mesmo o profissional médico da UPA 
não sendo Pediatra, as crianças estão sendo atendidas. Com a palavra o 
vereador Edimar Leandro que faz uma pergunta ao Dr. Jean Luís, o que 
será feito com o prédio da Vila Norte, pois foi dito que seria a Clínica da 
Mulher, e diz que fara um oficio ao Deputado Federal Tiago Dimas 
fazendo essa cobrança com relação a essa questão. Com a palavra o 
vereador Marcus Marcelo diz que tem certeza que se dependesse apenas 
do Dr. Jean esse prédio já estaria funcionando, mas é preciso atentar que 
esse prédio não funciona sozinho e que precisa ter recursos financeiros 
para isso. Com a palavra o vereador Wagner Enoque parabeniza o 
vereador Alcivan pela iniciativa desse convite e diz que fica feliz em saber 
que a área onde será construído o Hospital será no setor Jardim das 
Flores onde é uma área que já fez solicitação há dois anos atrás. O 
vereador Delaíte Rocha fala com relação a reunião que foi realizada com 
os membros do ISAC e destaca com relação ao Ad Referendum. O 
vereador Marcus Marcelo diz que com relação a essa questão do Ad 
Referendum das Entidades passar pela aprovação da Câmara, essa 
questão foi retirada da Lei e que foi aprovado por essa Casa de Leis. O 
vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) diz que está faltando harmonia 
entre os poderes e se essa questão foi retirada da Lei, porque então ainda 
consta na Lei e no site da prefeitura com relação a Lei Complementar 
Nº020/2014. O vereador Marcus Marcelo diz que o vereador Delaíte 
Rocha tem razão no seu questionamento e que como líder do Sr. Prefeito 
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irá fazer essa solicitação para que seja feito essa correção, e acredita que 
seja apenas um erro material, mas que precisa ser corrigido de imediato. 
O vereador Delaíte Rocha ressalta que não foi vetado o artigo 7º e sim os 
Incisos IV e V do Artigo 2º da referida Lei. Com a palavra o Dr. Jean diz 
que deve ter havido um equívoco, pois não há intenção de burlar 
nenhuma Lei, ressalta que tiveram várias reuniões com o Conselho 
Municipal de Saúde e que pelo rompimento do contrato com a IBGH, 
tiveram tempo de chamar a ISAC e foi feito um contrato emergencial e 
deu prazo para fazerem o chamamento oficial e publicarem no Diário 
Oficial, só que nenhuma empresa se apresentou e contrataram a ISAC e 
que todo esse processo foi acompanhado pelo Conselho Municipal de 
Saúde e que houve apenas uma má informação, mas que caso seja 
preciso não vê problema nenhum de encaminhar o contrato para que os 
Parlamentares analisem o mesmo e que foi esquecido de retirar o artigo 
referente ao Ad Referendum da Lei que foi ressaltada. O vereador Delaíte 
Rocha (professor Delan) diz que esse é o papel do vereador, questionar, 
fiscalizar e que agradece ao Dr. Jean pelas explicações que foram feitas. 
O Dr. Jean diz que com relação ao que foi dito pelo Dr. Flávio é visto que 
os atendimentos na UPA estão sendo feitos e que das duas mil crianças 
que foram atendidas apenas um pouco mais de cem foram encaminhadas 
para o Hospital Municipal e que agora irão trabalhar para que o 
atendimento feito as crianças possa ser separado dentro da própria UPA.  
Com a palavra o vereador Alcivan Rodrigues (Soldado Alcivan) diz que 
pode ver que a Saúde de Araguaína está andando, mas que ainda há 
muito para ser melhorado e que tem certeza que se todos se unirem irão 
conseguir resolver essa questão da separação do atendimento pediátrico 
na UPA para que possa ser dado o atendimento de excelência as nossas 
crianças. O vereador Geraldo Silva diz que gostaria de fazer um 
requerimento verbal quando for possível, que a discussão com os 
representantes do ISAC possa retornar a esta Casa de Leis, pois a sessão 
foi interrompida devido ao falecimento do pai do Sr. Presidente vereador 
Aldair (Gipão). Com a palavra o Sr. Jair  do Conselho Municipal de Saúde 
que ressalta que o Conselho é formado por vinte Entidades e que sempre 
está atuando para ajudar no bom desenvolvimento da Saúde do nosso 
município e que acabaram de realizar uma vistoria e que a UPA foi muito 
bem avaliada e assim como o Hospital Municipal este tendo algumas 
ressalvas e convida a todos que queiram participar das reuniões do 
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Conselho Municipal de Saúde, pois o Conselho está sempre aberto para 
toda a nossa população. O Sr. Presidente agradece a presença de todos 
os convidados que compuseram a Mesa Diretora e ressalta que foi um 
debate muito proveitoso e em seguida convida a todos para tirarem uma 
foto oficial. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. Projetos para 
Comissões: Projeto de Decreto Legislativo Nº016/019 de autoria do 
vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha). O referido projeto será 
encaminhado ás comissões competente. 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). Em 3ª discussão. Em 3ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. O vereador Marcus Marcelo solicita a verificação de 
quórum. O vereador Divino Bethânia Junior registra a presença do seu 
cunhado o Advogado Dr. Marcelo Carvalho da Silva. O Sr. Presidente faz 
a verificação da presença dos vereadores conforme solicitação feita pelo 
vereador Marcus Marcelo e de acordo com o Artigo 32, Inciso II, Alínea c 
– do Regimento Interno da Câmara Municipal, tendo a verificação de 
quinze vereadores com quórum legal. Projeto de Lei Nº046/019 – Dispõe 
sobre alteração do artigo 7º da Lei nº 3.022/2016 – Clínica Mundo Autista. 
Autor: Executivo Municipal. É feito a leitura na íntegra do referido projeto. 
O vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) solicita que seja feito a leitura 
do seu relatório referente ao pedido de Vistas que fez desse projeto. É 
feito a leitura do relatório de autoria do vereador Delaíte Rocha (Professor 
Delan) que solicitou Vistas da referida matéria. Em 1ª discussão. O 
vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) diz que o que se discute é a 
contratação de profissionais na área da Saúde, pois não é descrito a 
quantidade de profissionais que serão contratados e  ressalta que são em 
média atendidas 200 crianças, ou seja, é um local onde as crianças que 
são atendidas vão em busca de tratamento e que não pode ficar  à mercê 
da administração pública encaminhar ou não os profissionais qualificados 
para prestarem os atendimentos e que o Ministério Público cobrou do 
Poder Público com relação a essa questão. O vereador Marcus Marcelo 
diz que não tem ninguém aqui que tenha maior interesse do que ele tem 
em ver a Clínica Escola Mundo Autista, e que os serviços a serem 
atendidos pela clínica estão sendo cumpridos e que o Sr. Prefeito 
encaminha os profissionais de acordo com a demanda. Ressalta o Artigo 
6º da referida Lei e que independente de quantitativo ou não a Lei já 
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determina os atendimentos. O vereador Israel Gomes solicita questão de 
ordem e pede a prorrogação da sessão por mais uma hora. Em votação 
a prorrogação da sessão. Aprovado por Maioria. Com dois votos 
contrários. Continua com a palavra o vereador Marcus Marcelo, que 
ressalta que não será a primeira e nem a última vez que o Ministério 
Público solicita informações isso sempre acontece. Em aparte o vereador 
Edimar Leandro diz que não acredita que o vereador Marcus Marcelo iria 
pedir voto favorável para uma matéria que poderia prejudicar o 
funcionamento da Clínica Escola Autista. O vereador Marcus Marcelo diz 
que com certeza não faria isso e agradece o vereador Edimar Leandro   
pela confiança e que estão buscando apoio financeiro para que possam 
cada vez mais melhorar o atendimento da Clínica Escola Autista. Em 1ª 
votação o Projeto de Lei Nº046/019. Aprovado por Unanimidade. Projeto 
de Lei Nº047/019 – Dispõe sobre desafetação de área pública institucional 
e autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a dação em pagamento 
da área que especifica e dá outras providências – loteamento Jardins dos 
Ipês 2ª etapa. Autor: Executivo Municipal. É feito a leitura na íntegra do 
referido projeto. O vereador Marcus Marcelo pede a suspensão da 
sessão. A sessão é suspensa. O vereador Delaíte Rocha (Professor 
Delan) solicita que seja feito a leitura do relatório de sua autoria referente 
ao pedido de Vistas do projeto hora em discussão. Leitura dos Pareceres 
das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, ambos 
são favoráveis ao referido projeto.  É feito a leitura do relatório de autoria 
do vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) que solicitou Vistas da 
referida matéria. Em 1ª discussão o Projeto de Lei Nº047/019. O vereador 
Delaíte Rocha (Professor Delan) diz que com relação a sua votação 
favorável no projeto anterior gostaria que ficasse bem claro que por ter 
feito questionamentos não significa que votaria contrário, diz que aceita o 
posicionamento dos nobres vereadores, mas que não se pode deixar que 
críticas interfira no seu posicionamento. O vereador Israel Gomes solicita 
questão de ordem e pede a prorrogação da sessão por mais uma hora de 
acordo com o Artigo – 115 do Regimento Interno. Em votação a 
prorrogação da sessão. Aprovado por maioria com cinco votos contrários. 
Continua com a palavra o vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) que 
ressalta que gostaria de saber que se será que cada vez que o Executivo 
Municipal tiver que pagar suas dívidas terá que abrir mão de áreas que 
são patrimônio do município. Quais são os valores que foram usados para 
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fazerem os cálculos da referida área e que é um projeto de lei que não 
condiz com a realidade de Araguaína e que por isso vota contrário e 
solicita dos nobres vereadores também votem contrários. Com a palavra 
o vereador Terciliano Gomes diz que não tem o conhecimento amplo de 
todas as normas, mas que o Tribunal de Contas está para julgar e analisar 
todas as contas e que se algo for feito indevidamente este será devolvido 
ou terão que pagar. Diz que quer acreditar no pedido de boa fé e como é 
um processo que já está tramitando judicialmente destaca que este 
processo deva estar cumprindo toda a questão legal. O vereador Delaíte 
Rocha (Professor Delan) diz que no projeto não coloca em que foi 
baseado os valores mencionados, e se esta Casa de Leis for ficar 
esperando sempre que o Tribunal de Conta analise contas de uma 
determinada gestão para só depois analisar e aprovar ou não essa 
análise, isso não pode acontecer, pois o município pode ter prejuízos 
enormes com o passar do tempo, ou seja, o papel dessa Casa de Leis é 
averiguar antes, analisar e avaliar se os atos estão corretos e não ficar 
esperando o Tribunal de Contas analisar para depois votar, isso não é o 
correto. O vereador Edimar Leandro questiona se o acordo está sendo 
reconhecido pela justiça, então pergunta o porquê isso ocorreu se o 
vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) está questionando e dizendo 
que está errado. O vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) diz que a 
Juíza reconheceu por ser uma questão que não está no pedido e que está 
discutindo o acordo que foi feito às pressas e que o Advogado do 
Município deveria questionar. O vereador Marcus Marcelo diz que a ação 
de Dação de Pagamento é legal e que o acordo feito entre ambas as 
partes foi reconhecido judicialmente e o processo foi analisado por 
pessoas técnicas e que compreende a preocupação do professor Delaíte 
Rocha (Professor Delan) mas o mesmo pode ter certeza que há previsões 
legais e que precisam sanar as dívidas com as pessoas que executaram 
as obras. O vereador Delaíte (Professor Delan) diz que é um reajuste 
sobre outro reajuste e que os documentos que solicitou não foram 
apresentados pelo Executivo Municipal. Em 1ª votação o Projeto de Lei 
Nº047/019. Aprovado por Maioria. Com um voto contrário do vereador 
Delaíte Rocha (Professor Delan). Projeto de Decreto Legislativo 
Nº015/019 – Concede Título de Cidadão Araguainense ao Sr. Alexandre 
Modesto Braune. Autor: Divino Junior do Nascimento (Divino Bethânia 
Junior). É feita a leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão.  
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Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Pesar de autoria 
do vereador Divino Junior do Nascimento (Divino Bethânia Junior) 
Nº161/019 – Á Família do Sr. Filomeno Lustosa Linarde. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. 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.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


