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  Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos sete dias do mês de 
outubro 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 Júnior do Nascimento, Edimones 
de Jesus Matos da Silva, Enoque Neto Rocha de Souza, Geraldo 
Francisco da Silva, Gideon da Silva Soares, Israel Gomes da 
Silva, José Ferreira Barros Filho, Leonardo Lima Silva, Terciliano 
Gomes Araújo e Wagner Enoque de Souza. Todos em número 
de quatorze. Havendo número legal o Sr. Presidente declara 
aberta esta sessão e convida o vereador Wagner Enoque para 
fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em Apocalipse, 
Capítulo – 03, Versículo – 20.  O secretario vereador Israel 
Gomes (Israel da Terezona) faz a leitura da ata da sessão 
anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
unanimidade. Correspondências:  Oficio Interno Nº25/2020 – 
Gabinete da vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé 
Cardoso) – Assunto: Justificativa de ausência na sessão do dia 
07 de outubro de 2020. Of.020/2020 – CM/GVG – Gabinete do 
vereador Gilmar Oliveira Costa – Assunto: Comunicar ausência 
na sessão do dia 07 de outubro de 2020. Ordem Do Dia: Projeto 
de Lei Complementar Nº006/19 – Altera a redação do Artigo 41 
da Lei nº 2494, de 28 de dezembro de 2006 – Código de 
Parcelamento do Solo Urbano. Autor Terciliano Gomes Araújo. 
Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. 
Projeto de Lei Nº036/2020 – Dispõe sobre denominação de Via 
Pública no Bairro São João e dá outras providências. Autor: 
Divino Júnior do Nascimento (Divino Bethânia Júnior. Em 2ª 
discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto 
de Lei Nº028/2020 – Dispõe sobre a prioridade de mulheres 
vítimas de violência domésticas matricularem seus dependentes 
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nas instituições de educação básica do Município de Araguaína. 
Autor: Gideon da Silva Soares. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. 
Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nº029/2020 – Dispõe 
sobre cessão gratuita por parte das empresas que administram 
cinemas no município de Araguaína, de tempo para divulgação 
de campanhas socioeducativas antes de cada sessão. Autor: 
Gideon da Silva Soares. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. 
Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nº030/2020 – Dispõe 
sobre a obrigatoriedade de disponibilização de cadeiras de 
rodas nas agências bancárias do município de Araguaína. Autor: 
Wagner Enoque de Souza. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. 
Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nº043/2020 – 
Promove a inclusão de candidatos deficientes auditivos e/ou 
visuais nas provas de concurso público. Autor: Aldair da Costa 
Sousa (Gipão). Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Demonstrativos para votação: Demonstrativo do 
movimento financeiro da Câmara Municipal, referente ao mês de 
abril/2020. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Demonstrativo do movimento financeiro da 
Câmara Municipal, referente ao mês de maio/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Demonstrativo do movimento financeiro da Câmara Municipal, 
referente ao mês de junho/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. CONVOCAÇÃO: Em atendimento 
ao Requerimento Nº1017/2020 – de autoria do vereador Carlos 
da Silva Leite. ANA PAULA ABADIA – Secretária Municipal de 
Saúde de Araguaína. Assunto: Prestar esclarecimentos sobre o 
atual contexto do COVID-19 em nosso Município, bem como 
sobre as estratégias e medidas que estão sendo tomadas para 
lidar com o problema. O Sr. Presidente convida para compor a 
Mesa Diretora juntamente com a Sra. Secretária Ana Paula o Sr. 
Murilo – Superintendente da Secretaria Municipal de Saúde e 
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informa que o vereador Divino Bethânia Júnior que fez o pedido 
verbal e através de um oficio do gabinete do mesmo e o vereador 
Carlos Silva que fez uma Convocação a Sra. Secretária fará a 
explanação dos questionamentos dos mesmos. O vereador 
Divino Bethânia Júnior diz que não se recordava da Convocação 
do vereador Carlos Silva e quando a Sra. Secretária Municipal 
de Saúde veio a esta Casa de Leis na última prestação de 
contas, solicitou que a mesma pudesse voltar para esclarecer 
algumas dúvidas e questionamentos que fez através de oficio 
que encaminhou a mesma. O vereador Alcivan Rodrigues diz 
que gostaria de solicitar permissão para poder se retirar da 
sessão as 15h00min, pois precisará ir ao enterro de sua Tia. O 
Sr. Presidente diz ao vereador Alcivan que o mesmo já tem 
permissão para poder sair da sessão diante do motivo exposto.  
Com a palavra o vereador Carlos da Silva, que destaca que 
conforme a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno 
desta Casa de Leis, quando uma Convocação é aprovada, a 
pessoa convocada tem até trinta dias para comparecer, e essa 
Convocação foi aprovada no mês de maio/2020, para ser mais 
preciso o oficio comunicando sobre a Convocação foi do dia 
25/05/2020, e a Sra. Secretária deveria ter vindo até o final do 
mês de junho/2020, e como a Sra. Secretária não compareceu, 
ele fez uma denúncia no Ministério Público, uma vez que, a Sra. 
Secretária Municipal de Saúde é uma Agente Pública e está 
cometendo crime de responsabilidade e ressalta que a 
documentação que solicitou a mesma não foi uma planilha de 
despesas, como recebeu, pois essa planilha não quer dizer 
praticamente nada o que solicitou foram comprovantes e 
ressalta também que essa visita de hoje da Sra. Secretária é 
uma visita de fachada, pois  se tivessem uma justiça que atuasse 
de fato a Sra. Secretária Municipal de Saúde era para estar 
afastada do cargo e respondendo processo pelo crime de 
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responsabilidade fiscal e espera que o Ministério Público apure 
a denúncia e as penalidades sejam tomadas e como a Sra. 
Secretária já está presente será ouvida até mesmo por 
educação. O vereador Terciliano Gomes diz que é preciso saber 
o dia que a Sra. Secretária recebeu o comunicado dessa 
convocação, para saber ao certo o prazo que a mesma teria para 
comparecer nesta Casa de Leis, e se a sessão foi marcada e ela 
não veio aí sim poderia caracterizar que a Sra. Secretária 
poderia estar cometendo crime, e pelo que está sabendo a 
sessão de convocação foi marcada para hoje. O vereador Carlos 
Silva diz que a Sra. Secretária tomou ciência da Convocação no 
dia 26/05 e a mesma teria até o dia 26/06 para comparecer, ou 
seja, bem antes do recesso parlamentar, e vale ressaltar que 
mesmo depois do mês de julho tiveram todo o mês de agosto e 
setembro e a mesma não compareceu. O Sr. Presidente informa 
que essa Presidência está considerando o atendimento da 
Convocação que foi feita pelo vereador Carlos Silva, conforme 
consta na pauta da sessão de hoje, pauta essa que foi publicada 
na semana passada e foi dado publicidade a mesma. Com a 
palavra a Sra. Secretária Municipal de Saúde – Ana Paula, diz 
que logo após tomar posse como Secretária Municipal de Saúde, 
veio a Pandemia e praticamente quase não ficou na Secretaria 
de Saúde, pois ficou por uns quatro meses no CEREST 
trabalhando e estruturando todo o serviço de saúde devido a 
Pandemia do COVID – 19, e também como teve que fazer várias 
viagens a Palmas devido a Pandemia só teve acesso e 
conhecimento a esse oficio no final do mês de junho/2020, não 
sabe dizer o que aconteceu e por isso não teve condição de vir 
e não foi por não querer vir e sim por conta de toda a demanda 
de serviços e ficou totalmente afastada do gabinete, ou seja, da 
Secretaria Municipal de Saúde pela atual situação que atingiu 
não somente a nossa cidade, mas o mundo todo e com relação 
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as documentações além das que já encaminhou para os 
vereadores, para esta Casa de Leis, Ministério Público, quem 
quiser mais detalhadamente essa documentação podem 
acessar o Portal da Transparência, pois tudo está lá, todas as 
prestações de contas, processos, notas fiscais, pagamentos e 
se fosse imprimir daria um volume de quase cinco mil cópias. 
Com a palavra o vereador Divino Bethânia Júnior diz que tem a 
sua consciência tranquila e não tem nenhum parente 
trabalhando no município e é livre, ou seja, trabalha e sempre 
trabalhou em defesa da nossa população. Diz que as 
informações que solicitou da Sra. Secretária Municipal de Saúde 
devido a sua preocupação com a situação que estamos 
enfrentando na Saúde, uma vez que, a gestão do Sr. Prefeito já 
está finalizando e está muito preocupado com relação as 
Unidades de Saúde, pois são 32 Unidades aguardando ordem 
de serviço e apenas duas concluídas e que isso é uma situação 
preocupante. O vereador Divino Bethânia Júnior faz a leitura dos 
dados que constam na Planilha que recebeu em resposta ao 
oficio que encaminhou a Sra. Secretária e ressalta que consta 
que foi recebido cerca de 14 milhões 119 mil e que  o seu 
questionamento é para saber o quanto foi gasto no combate ao 
COVID – 19, ou seja, o que foi gasto de recurso federal e o que 
foi gasto de recurso municipal, pois vários órgãos ficaram 
fechados, como escolas, creches e tem também as doações que 
foram feitas por empresas e entidades e quer saber o quanto foi 
recebido de doações, ou seja, precisam saber dessas 
informações,  dessa transparência, pois a velocidade dessa 
Pandemia não deu possibilidade para que acompanhassem 
esses gastos e que sanando essas dúvidas darão as 
informações  que a todo tempo a população cobra. Com a 
palavra a Sra. Secretária Ana Paula diz que após a 
documentação que encaminhou ao vereador Divino Bethânia 
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Júnior já houve mudanças, receberam 16 milhões e oitocentos 
mil, do Governo Federal e não houve nenhum tipo de repasse 
do Governo Estadual para o combate a Pandemia. O vereador 
Israel Gomes (Israel da Terezona) assume a Presidência da 
Mesa Diretora. A Sra. Secretária Municipal de Saúde faz uma 
apresentação através do Data Show das ações e serviços de 
enfrentamento e combate à COVID – 19 em Araguaína – TO. 
Ressalta que foram vários atos normativos sobre a COVID- 19 e 
destaca o Decreto nº217/2020 que “Torna obrigatório o uso de 
máscaras de proteção respiratórias por todos os cidadãos em 
ambientes públicos como forma de prevenção para a contenção 
do avanço da epidemia COVID – 19. A Sra. Secretária Ana Paula 
explica com relação as ações e serviços de saúde implantados, 
situação epidemiológica de Araguaína, quantidades de testes 
realizados, quantidades de atendimentos realizados nas UBS de 
referência e posto de coleta, quantidades de atendimentos 
realizados UPA – COVID, quantidades de pacientes 
monitorados e consultas realizadas pelo TELECOVID, taxa de 
ocupações de leitos clínicos, taxa de ocupação de leitos UTI. 
Quanto aos repasses: De Custeio Enfrentamento Coronavírus 
foi: R$514.760,23 – R$3.146.887,25 – R$2.000.000,00 – R$ 
6.884.595,00 e R$339.856,00. De Habilitação 10 Leitos UTI 
Adulto R$1.440.00,00, Habilitação 06 Leitos UTI Pediátrica R$ 
864.00,00. De Incentivo Centro de Atendimento ao COVID - !9 
R$180.00,00 – Incentivo de Apoio a Gestante, Pré-Natal e 
Puerpério R$333.900,00 – Incentivo para Rastreamento e 
Monitoramento de Contatos de Casos COVID – 19 R$276.00,00 
– Incentivo para Fortalecimento Atenção Primária a Saúde de 
COVID – 19 R$265.500,00 – Incentivo Custeio Assistência 
Farmacêutica Saúde Mental em Virtude dos Impactos 
Decorrentes da COVID – 19 R$561.145,86 – Com um total de 
R$16.806.644,34. O total de pagamentos que foram realizados 
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com verbas COVID – 19 atualizados em 06/10/2020 foi de 
R$15.440.436,41 a Sra. Secretária diz que de saldo tem-se hoje 
um milhão e trezentos mil e que é preocupante pois estão com 
um Hospital que tem um custo muito alto. Toda essa explanação 
detalhada encontra-se arquivada na Secretaria da Câmara 
Municipal de Araguaína. O vereador Edimar Leandro da 
Conceição, chega a sessão e registra sua presença. O vereador 
Delaíte Rocha (Professor Delan) questiona a respeito do 
fracionamento dos recursos para as UPAS. A Sra. Secretária diz 
que estão entrando em contato para saber se rebaixaram o nível 
de uma das UPAS para ter ocorrido esse fracionamento e faz 
uma explicação de como pode ser acessado o Portal da 
Transparência onde consta as explicações mais detalhadas 
sobre a COVID – 19, pois como disse anteriormente é um custo 
muito alto de cópias.  Após a apresentação feita o Sr. Presidente 
abre a palavra aos vereadores. Com a palavra o vereador Carlos 
Silva diz que primeiramente gostaria de fazer três 
questionamentos a Sra. Secretária Ana Paula, questionamentos 
esses que foram solicitados pelo Presidente dos servidores 
públicos municipais o Sr. Carlos. Pergunta se vai ser pago o Piso 
Salarial dos servidores ACS e ACE da Saúde e quando será 
pago e também porque não foi pago o incentivo para todos os 
servidores da saúde, pois foi informado que alguns receberam e 
outros não. A Sra. Secretária diz que o Executivo Municipal já 
encaminhou o Projeto de Lei para esta Casa de Leis com relação 
ao Piso Salarial e estão aguardando o andamento do projeto e 
que os servidores receberam os valores retroativos, quanto ao 
pagamento dos incentivos a todos os servidores não tem como 
pagar a todos, e priorizaram os servidores que estavam 
diretamente trabalhando na linha de frente ao combate do 
COVID – 19 e os ACS e ACE, não estavam trabalhando por isso 
não receberam. O vereador Gideon Soares, líder do Sr. Prefeito, 
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diz que quanto ao Projeto de Lei do Piso Salarial o mesmo se 
encontra na Casa e na próxima sessão já estará na pauta. O 
vereador Carlos Silva ressalta que irá passar as informações aos 
servidores. Com relação a sua convocação, mais uma vez, deixa 
bem claro que a Sra. Secretária não cumpriu com o que 
determina a Lei Orgânica e o Regimento Interno não cumpriu os 
trinta dias e que não solicitou acesso ao Portal da Transparência 
e que ficou preocupado quando a Sra. Secretaria disse que só 
teve conhecimento do oficio no final do mês de junho, ou seja, 
se a Sra. Secretária Ana Paula não controla nem o recebimento 
de ofícios na sua Secretaria como conseguirá administrar a 
Saúde do nosso município e a Sra. Secretária também não 
informou o quanto foi gasto de recursos do tesouro municipal 
durante essa Pandemia, ou seja, foi feito a explanação dos 
recursos recebidos do Governo Federal dos Parlamentares, mas 
não soube dizer dos recursos municipais e questiona se 
realmente teve recursos municipais investidos? O vereador 
Carlos Silva ressalta que essa prestação de contas apresentada 
através de power point é só de fachada, e não fará mais nenhum 
questionamento pois o que foi apresentado hoje pela Sra. 
Secretária foi apenas um” faz de conta”. A Sra. Secretária diz 
que o vereador Carlos Silva que se ela não tivesse capacidade 
para estar ocupando esse cargo não teria aceitado o convite e 
que se disse que houve uma falha isso pode acontecer com 
qualquer um, e que o vereador Carlos Silva não deve dizer que 
ela não tem capacidade de estar no cargo de Secretária da 
Saúde por causa de um oficio e que isso pode já ter acontecido 
inclusive com o próprio vereador e  que isso não é motivo para 
que o vereador Carlos Silva duvide da sua capacidade e que não 
viu o oficio por estar trabalhando e cuidando das ações e 
serviços de combate ao COVID – 19 e que o vereador Carlos 
Silva não pode simplesmente dizer que duvida da sua 
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capacidade. O vereador Carlos Silva diz que não está 
analisando e nem questionando currículo está falando da falta 
de transparência e que todos aqui são profissionais, assim como 
a Sra. Secretária também deveria ser, e está falando da falta de 
respeito para com esta Casa de Leis e para com o cidadão, pois 
passar quatro meses para vir atender a uma Convocação e 
ainda se sentir ofendida, ofendido mesmo é povo que paga 
impostos e paga caro se mata de trabalhar para ter uma Saúde 
de péssima qualidade. O Sr. Presidente em exercício vereador 
Israel Gomes (Israel da Terezona) informa que no dia 27/10 será 
feita a prestação de contas do quadrimestre. O vereador Divino 
Bethânia Junior diz que entende o posicionamento do seu colega 
vereador, assim como entende a posição da Sra. Secretária, 
pois não é fácil enfrentar uma doença desconhecida por todos, 
contudo o que estão vendo sendo noticiado pelas mídias são 
escândalos e mais escândalos. Quanto a questão do Oficio ter 
se perdido na Secretaria de Saúde pela falta de moral dessa 
Casa de Leis, em decorrência do comportamento de alguns 
parlamentares do passado e de hoje, ou seja, para alguns 
parlamentares acham que apoiar é bajular, e se “carapuça” 
serviu para alguém que possa servir para mudar o 
comportamento, pois para manifestar apoio alguns se prestam 
ao papel de “puxar saco” do Sr. Prefeito. O vereador Divino 
Bethânia Júnior diz que irá colocar uma pessoa do seu gabinete 
para acompanhar os gastos do Portal da Transparência relativo 
aos gastos do COVID -19 e diz que se a Sra. Secretária puder 
lhe ajudar seria muito melhor, e que o seu trato com a Sra. 
Secretária será sempre de muito respeito e consideração, pois 
sabe que não é fácil estar neste cargo frente a essa Pandemia, 
mas é preciso que saibam que a transparência da explanação 
feita não está a contento da nossa população e fala a Sra. 
Secretária Ana Paula que não podem deixar que duvidas e 
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questionamentos destruam a reputação de uma pessoa. Com a 
palavra o vereador Gideon Soares agradece a Sra. Secretaria e 
toda sua equipe pela vinda a esta Casa de Leis. O Sr. Presidente 
em exercício vereador Israel Gomes agradece a Sra. Secretaria 
Ana Paula pela vinda e diz que gostaria de se solidarizar e 
parabenizar com a mesma pelo trabalho frente a Secretaria de 
Saúde e que os seus cumprimentos sejam estendidos a toda sua 
equipe. Com a palavra a Sra. Secretaria Ana Paula agradece a 
todos e diz que sempre procura responder a todos os ofícios que 
enviam a referida pasta e agradece a toda a sua equipe que 
sempre estão lhe apoiando e ajudando nos trabalhos de 
combate a COVID – 19 e pede desculpas se a apresentação não 
foi a contendo e se for preciso poderá encaminhar o Link para 
que tenham acesso pois a impressão de uma documentação tão 
extensa seria um gasto muito alto. A sessão é suspensa. 
Reaberto os trabalhos.  Requerimentos do vereador Wagner 
Enoque de Souza: Nº1966/2020 e Nº1967/2020. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº1998/2020 e 
Nº2066/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes da 
Silva (Israel da Terezona): Nº2053/2020 e Nº2054/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: 
Nº1815/2020 e Nº1816/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº2020/2020 e 
Nº2021/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Enoque Neto Rocha 
de Souza (Enoque Neto): Nº2005/2020, Nº2024/2020, 
Nº2004/2020 e Nº2017/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador Edimar 
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Leandro da Conceição (Edimar Leandro) Nº2060/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Delaíte Rocha da Silva (Professor 
Delan): Nº2040/2020 e Nº2045/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Divino Júnior do Nascimento (Divino Bethânia Jr.): 
Nº2069/2020 e Nº2070/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador Aldair 
da Costa Sousa (Gipão) Nº1977/2020. Em discussão. Em 
votação. Em discussão. Aprovado por Unanimidade. Moções de 
Aplauso de autoria do vereador Terciliano Gomes Araújo: 
Nº290/2020 – À Empresa Analisys Laboratório Clínico, pelos 
seus 17 anos de funcionamento. Nº291/2020 – À Empresa 
Papelaria Glória, pelos seus 38 anos de funcionamento. 
Nº292/2020 – À Empresa Refrigeração Ponto Certo, pelos seus 
34 anos de funcionamento. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Não houve uso da Tribuna. Nada 
mais havendo a tratar o Sr.  Presidente em exercício vereador 
Israel Gomes (Israel da Terezona) 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. 


