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 Ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos dez dias do mês de março 
de dois mil e vinte, 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, Enoque Neto Rocha de Souza, Geraldo 
Francisco da Silva, Gideon da Silva Soares, Gilmar Oliveira 
Costa, Israel Gomes da Silva, José Ferreira Barros Filho, 
Leonardo Lima Silva, Maria José Cardoso Santos, 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 José Ferreira 
(Ferreirinha) para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a 
leitura do Salmo – 91.  O secretário vereador Israel Gomes 
(Israel da Terezona) faz a leitura da ata da sessão anterior. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 
Correspondências: Oficio nº008/2020 – Gabinete do vereador 
Marcus Marcelo de Barros Araújo – Assunto: Justificativa de 
ausência na sessão do dia 10/03/2020. O Sr. Presidente registra 
a presença do Sr. Carlos Guimarães – Presidente do SISEPAR 
e ressalta que no momento oportuno será concedido um espaço 
de uso da palavra ao mesmo. O vereador Terciliano Gomes 
pede inversão da pauta para votação das suas matérias pois tem 
uma viagem programada para participar de um evento da UVET 
e por ser Presidente da União dos vereadores precisará 
acompanhar e também será palestrante do referido evento, e 
devido a isso pede autorização para poder se retirar da sessão 
após a votação das suas matérias. O Sr. presidente manifesta 
seus sentimentos ao vereador Terciliano Gomes pela perda do 
seu avô.  O vereador Divino Bethânia Júnior diz que recebeu um 
oficio dos moradores do setor Nova Araguaína e solicita do Sr. 
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presidente que possa ser repassada uma cópia desse oficio a 
cada vereador. O Sr. Presidente determina a Secretaria da Casa 
que providencie a cópias e que seja repassado aos vereadores. 
O vereador Carlos Silva cumprimenta a todos os funcionários 
públicos presentes nesta sessão e que vieram reivindicar por 
seus direitos com relação ao PCCR e que essa é uma questão 
que se arrasta por anos e anos. O Sr. Presidente faz a 
composição da Mesa Diretora: Dr. Vinicius Menezes – 
Superintendente de Assistência e Qualidade do ISAC e a Sra. 
Maria Dulcimary Ribeiro Fonseca – Diretora Geral da UPA. Em 
seguida coloca em votação as solicitações que foram feitas pelo 
vereador Terciliano Gomes. Sendo aprovadas por Unanimidade. 
Ordem Do Dia:  Requerimentos do Requerimentos do vereador 
Terciliano Gomes Araújo: Nº424/2020, Nº425/2020, Nº422/2020 e 
Nº423/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Moções de Aplauso de autoria do vereador Terciliano 
Gomes Araújo: Nº033/2020 – À Empresa Gellacto Sorvetes, pelos 
seus 29anos de funcionamento. Nº034/2020 – À Empresa Hellen 
Confecções, pelos seus 29 anos de funcionamento. Nº035/2020 – 
Ao Baroli Bar e Restaurante, pelos seus 05 (cinco) anos de 
funcionamento. Nº036/2020 – À Empresa Redecor Tocantins, pelos 
seus 04 (quatro) anos de funcionamento. Em discussão. Em votação. 

Aprovados por Unanimidade. Dando continuidade à ordem do dia. 
Visita Institucional – INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA – ISAC. 
Assunto: Apresentar o modelo de atenção e funcionamento da 
Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24H –Anatólio Dias Carneiro. 
Com a palavra o Dr. Vinicius que cumprimenta a todos os presentes 
e ressalta que será feita uma explanação para que fique bem claro 
quanto aos serviços que são disponibilizados na UPA. É feito uma 
apresentação através do Data Show e o Dr. Vinicius fez as 
explicações conforme foi realizada a explanação. Ressaltando 
alguns pontos como: acolhimento com classificação de risco, registro 
e espera para atendimento médico, consultórios e atendimento 
médico, faz uma explicação com relação ao novo fluxograma do 
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atendimento de urgência/emergência da UPA e o fluxograma de 
transferência de pacientes da UPA para o HRA (Hospital Regional 
de Araguaína). O vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) 
questiona sobre os índices de exames que são realizados, pois já 
recebeu inúmeras reclamações com relação a falta de realização de 
exames adequados e que inclusive um paciente veio a óbito por essa 
questão. Pergunta ao Dr. Vinicius como encontrar resolutividade de 
pontos onde não são realizados exames adequados e corretos. O 
Dr. Vinicius ressalta que não há essa questão da não realização de 
exames, os exames são feitos quando há necessidade. O vereador 
Delaíte Rocha (Professor Delan) questiona como solucionar o 
problema do paciente se não são realizados os exames adequados. 
O Dr. Vinicius diz que quando se analisa pelo ponto de vista técnico 
sempre que necessário os exames são feitos, diz que é trabalhado 
sempre para que a capacidade técnica do médico seja para dar a 
assistência necessária da melhor maneira possível ao paciente e se 
for necessário, fará sim os exames. O vereador Divino Bethânia 
Júnior, ressalta que dados técnicos é importante, mas o mais 
importante é conhecer a realidade da nossa população e há pessoas 
que só vão na UPA quando já estão morrendo e que precisam de 
atendimento de urgência, e que sempre está recebendo ligações de 
pessoas a respeito da demora para o atendimento na UPA, ou seja, 
o atendimento que é feito na recepção da UPA e não lá dentro pelos 
médicos, e que isso possa ser visto com atenção, pois há pessoas 
que passam horas esperando. O Dr. Vinicius diz que o atendimento 
é feito da melhor forma possível para que atenda o que é 
preconizado pelo Ministério da Saúde. Com a palavra o vereador 
Carlos Silva ressalta que observou os questionamentos que foram 
feitos, e percebeu que as repostas a esses questionamentos é que 
os atendimentos são feitos pelos critérios médicos, ou seja, no seu 
ponto vista os pacientes que retornam para a UPA, por que a 
situação dos mesmos não melhorou e por muitas vezes piorou, isso 
se deve pela falta da realização de exames adequado, diante disso 
questiona quais são os órgãos que são administrados pelo ISAC, 
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qual a quantidade de servidores e o porquê do atraso do pagamento 
dos servidores. O Dr. Vinicius ressalta que não há nenhuma limitação 
de realização de exames e sim que seja feito o exame somente 
quando é necessário, ou seja, após uma análise médica e que seja 
utilizado o exame quando for necessário, ou seja, quando falam em 
racionalização é no sentido de que o exame seja feito para melhorar 
a efetividade. Com a palavra a Sra. Maria Dulcimary ressalta que é 
preciso analisar não apenas os pontos negativos, pois somente 5% 
dos atendimentos da UPA são colocados como insatisfeitos, ou seja, 
não que esse índice não deve ser levado em conta, mas que diante 
de tudo que foi exposto é um percentual muito pequeno, foram 
atendidos 100 mil pacientes e desse número 90 mil tiveram suas 
solicitações resolvidas e os dez mil foram encaminhados para outras 
localidades.  Com relação ao tempo de espera diz que a UPA 
trabalha de acordo com o determina o Ministério da Saúde, ressalta 
que são 170 colaboradores celetistas, 35 médicos em outra 
modalidade de contratação e que a UPA trabalho sobre o contrato 
de gestão e que usam o termo Gestão Compartilhada e que a partir 
da necessidade do paciente é acionado o médico especialista, pois 
quem faz o primeiro atendimento é médico clinico geral. O Sr. 
Presidente informa que após essa explanação irão receber os 
representantes do PROCON e também irão receber o Sr. Carlos 
Guimarães, mesmo que não esteja na pauta da sessão, por isso 
pede aos vereadores que sejam mais sucintos nos questionamentos. 
O vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) faz os seguintes 
questionamentos: qual o valor do contrato entre a ISAC e o 
Município, quem paga os exames é a ISAC ou a Secretaria Municipal 
de Saúde, qual é o montante dos valores dos exames que são 
realizados na UPA, se o contrato de gestão já está dentro da Lei. O 
vereador Edimar Leandro solicita questão de ordem no artigo 116 – 
Inciso II do Regimento Interno, mesmo que o assunto é muito 
importante, mas ainda há muito para ser discutido na pauta da 
sessão. Com a palavra a Sra. Maria Dulcimary que ressalta que a 
UPA é tripartite e que todos os valores encontram-se no Portal da 
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Transparência, mas caso algum questionamento não seja 
esclarecido ou respondido em virtude do tempo da sessão poderá 
estar encaminhado as respostas diretamente para os vereadores. O 
vereador Geraldo Silva fala sobre a sua solicitação que fez sobre a 
possibilidade de ser implantada uma farmácia dentro da UPA. O 
vereador Israel Gomes questiona com relação ao encaminhamento 
do paciente da UPA para o HRA e que recebem muitos pedidos 
sobre isso e se essa situação pode ser melhorada. Com a palavra o 
vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) ressalta que muitas vezes 
no Portal da Transparência os dados que são colocados são muitos 
confusos para que a população possa entender e que o Poder 
Público deveria esclarecer, pois no seu ponto de vista o dinheiro 
público que é gerido pelo Poder Público, com isso é preciso que 
todos saibam o que está sendo gasto com os serviços da UPA. O 
vereador Carlos Silva diz que o Portal da Transparência não tem 
nada de transparente e que é preciso que o ISAC coloque de forma 
mais clara esses valores. A Sra. Maria Dulcimary diz que não tem 
servidores cedidos, eles são contratados diretamente pela OS, com 
relação ao valor é de um milhão, cento e sessenta e sete reais, mas 
não sabe precisar os centavos e que isso é o valor de todo o serviço 
ofertado pela UPA. O Sr. Presidente diz que há alguns 
questionamentos que devem ser feitos diretamente para a Secretaria 
Municipal de Saúde. O vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) 
ressalta que as partes são responsáveis, quem contrata e quem é 
contratado, ou seja, é de responsabilidade das duas partes que rege 
o contrato. O Sr. Presidente agradece as presenças dos 
representantes do ISAC e suspende a sessão. Reaberto os 
trabalhos. O Sr. Presidente informa aos Sr. Carlos Guimarães que 
será dado o espaço de dez minutos aos mesmo. Com a palavra o Sr. 
Carlos Guimarães que destaca que estão presentes hoje para pedir 
apoio com relação ao PCCR e que foram informados que o Projeto 
veio para esta Casa de Leis e que foi pedido vista por um vereador. 
O vereador Divino Bethânia Junior diz que essa questão que foi dita 
pelo Sr. Carlos Guimarães não é verdade, pois o projeto sequer 
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chegou na Casa quanto mais ter sido pedido vista, é preciso que as 
pessoas se informem para depois falarem. O Sr. Carlos Guimarães 
diz que essa foi apenas uma informação que repassaram, ressalta 
que estão solicitando o piso salarial adequado e justo, ressalta a falta 
de materiais necessários para trabalharem, pois sequer recebem 
uniformes, fala também com relação a questão da insalubridade e 
periculosidade que não é pago a todos apenas para alguns 
servidores, ressalta que não estão tendo mais direito a licença 
prêmio e diz que caso não tenham suas reinvindicações atendidas e 
se não forem ouvidos a partir do dia 18 desse mês estarão entrando 
em greve e virão novamente a Câmara Municipal. Com a palavra o 
vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) cumprimenta a todos e faz 
um pequeno relato das proposituras que já apresentou solicitando e 
cobrando o Executivo Municipal com relação ao PCCR e manifesta 
seu apoio para ajudar no que for preciso, mas ressalta que é preciso 
que a categoria busque pelos seus direitos. Com a palavra o 
vereador Divino Bethânia Júnior que ressalta que irá elaborar um 
requerimento, mas que será de autoria de todos os vereadores 
cobrando do Sr. prefeito a elaboração e envio para esta Casa de Leis 
do projeto de lei que contemple o PCCR. O Sr. Presidente informa 
que os dezessetes vereadores estão abertos para colaborarem no 
que for preciso e que nenhum vereador fez oposição a fala do Sr. 
Carlos Guimarães e passa a palavra a Servidora da Casa a Sra. 
Aliete que é a Chefe da Secretaria da Câmara Municipal que possa 
explicar a respeito de alguma matéria referente ao PCCR. A Sra. 
Aliete cumprimenta a todos os presentes e ressalta que até a 
presente data não há nenhum projeto referente ao PCCR e informa 
que, o que já foi apresentado com relação a essa questão do PCCR, 
foram requerimentos dos vereadores como já foi dito pelos mesmos. 
O Sr. Presidente informa que não há nenhuma matéria que chegue 
a esta Casa de Leis sem antes passar pela Secretaria da Câmara 
Municipal, ou seja, passar pelo conhecimento da Servidora Aliete. O 
Sr. Carlos Guimarães diz que a informação a respeito do pedido de 
vista foi repassada pela atual Gestão e que não foi relacionado ao 
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PCCR e sim a insalubridade. Solicita aos vereadores que possam 
fazer o requerimento para tratar dessa situação e diz que se até na 
próxima terça-feira não conseguirem irão entrar em greve. A sessão 
é suspensa. Reaberto os Trabalhos. Convite – Em atendimento ao 
Requerimento Nº382/2020 – de autoria do vereador Alcivan José 

Rodrigues (Soldado Alcivan). Presenças:  WALTER NUNES VIANA 

JUNIOR – Superintendente do PROCON;  MANOEL MESSIAS 
MOREIRA BRITO (Mané Mudança) – Diretor do PROCON – Núcleo 
de Araguaína e Equipe. Assunto: Para falar das medidas a serem 
tomadas no Dia do Consumidor, que é comemorado dia 15 de março.  
Com apalavra o vereador Alcivan Rodrigues que agradece a 
presença dos convidados e ressalta a importância desse momento, 
destacando que o cidadão precisa conhecer os seus direitos e 
cumprimenta e parabeniza os representantes do PROCON pelo 
trabalho que realizam. Com a palavra o Sr. Walter Nunes que 
cumprimenta a todos os presentes e faz uma explanação de como 
serão as ações do PROCON durante essa semana em que se 
comemora o Dia do Consumidor e ressalta a importância de 
debaterem esse assunto na Câmara Municipal. Enfatiza que de 
todos os atendimentos que foram realizados no Estado do Tocantins, 
11 mil foram feitos em Araguaína e as Grandes Empresas são as 
maiores causadoras desses atendimentos e não os empresários 
locais e que a cada dia mais estão trabalhando para que os direitos 
dos consumidores sejam respeitados e atendidos e parabeniza esta 
Casa de Leis pela realização desse momento. O Sr. presidente 
coloca em votação a prorrogação da sessão por mais uma hora. 
Sendo aprovado por Unanimidade. Com a palavra o Sr. Manoel 
Messias (Mané Mudança) que ressalta que ficou extremamente feliz 
quando recebeu o convite do vereador Alcivan para virem a esta 
Casa de Leis, uma vez que, foi vereador e que é muito importante 
falarem sobre os trabalhos do PROCON.  A vereadora Maria José 
(Zezé Cardoso) Vice-Presidente assume a Presidência da Mesa 
Diretora. O vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) pergunta qual 
foi a maior dificuldade que o Sr. Manoel tem enfrentado no PROCON. 
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O Sr. Manoel Messias diz que uma das maiores dificuldades é com 
relação as empresas que invadem as contas dos aposentados e 
pensionistas e que isso são as empresas de fora, ou seja, são 
principalmente as financeiras. O vereador Alcivan pergunta com 
relação ao número das demandas e do quadro de funcionários se 
este atende a questão das demandas. O vereador Gideon Soares 
questiona qual é a maior reclamação que é feita no PROCON da 
nossa cidade. O Sr. Manoel Messias diz que são as Empresas de 
Telefonias, Empresas de Agua e Energia e Agências Bancárias. Com 
a palavra o vereador Divino Júnior do Nascimento que cumprimenta 
a todos que compõem a Mesa Diretora e ressalta o excelente 
trabalho que vem sendo realizado pelo PROCON da nossa cidade e 
fala com relação as Concessionárias de agua e energia e os serviços 
que as mesmas prestam, pois, a nossa população sofre muito com a 
falta de assistência por parte dessas empresas. O vereador Geraldo 
Silva parabeniza o Sr. Manoel Messias pelo excelente trabalho que 
vem realizando no PROCON da nossa cidade. Com a palavra o 
vereador José Ferreira (Ferreirinha) cumprimenta o Sr. Manoel 
Messias e o parabeniza pelo seu trabalho e ressalta que o PROCON 
vem realizando um grande trabalho no município de Araguaína. Com 
a palavra o Sr. Walter destaca que quando se fala de agua e energia 
que são serviços essenciais e que não podem esperar e que o 
Governador Mauro Carless determinou que o PROCON intensifique 
as ações quanto as Concessionarias de agua e energia e agradece 
a esta Casa de Leis pela realização dessa sessão. O Sr. Manoel 
Messias agradece a todos os vereadores e em especial ao vereador 
Alcivan pelo convite e deixa um abraço em especial a todos os 
servidores desta Casa de Leis. A Sra. Presidente em exercício 
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.   
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