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  Ata da 8ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos vinte e 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, Edimar Leandro da 
Conceição, Geraldo Francisco da Silva, Gideon da Silva Soares, 
Gilmar Oliveira Costa, 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 Gilmar Oliveira para fazer a leitura 
da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo – 133.  O secretário 
vereador Israel Gomes (Israel da Terezona) faz a leitura da ata 
da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Correspondências: Convocação do Tribunal 
Regional Eleitoral do Tocantins – EDITAL Nº29 – PRES/34ª ZE 
– AUDIÊNCIAS PÚBLICAS – ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020.    
O Sr. Presidente convida a Secretária Municipal de Saúde e toda 
a sua Equipe para comporem a Tribuna de Honra. Ordem Do 
Dia: Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza: 
Nº2156/2020, Nº2157/2020 e Nº2158/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº2239/2020, Nº2240/2020 
e Nº2241/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: 
Nº2148/2020, Nº2170/2020 e Nº2171/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): 
Nº2228/2020 e Nº2229/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Gideon da Silva Soares: Nº2215/2020 e Nº2216/2020. Em 
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discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva 
(Geraldo Silva): Nº2199/2020, Nº2200/2020 e Nº2223/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Edimar Leandro da Conceição 
(Edimar Leandro): Nº2233/2020, Nº2234/2020 e Nº2235/2020. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Delaíte Rocha da Silva (Professor 
Delan): Nº2247/2020, Nº2248/2020 e Nº2249/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão) 
Nº2212/2020. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº2177/2020, Nº2178/2020 e 
Nº2179/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Moções de Aplauso de autoria do vereador 
Terciliano Gomes Araújo: Nº319/2020 – À Empresa Cara de 
Criança, pelos seus 17 anos de funcionamento. Nº320/2020 – À 
Empresa Rede de Postos Mundo Belo, pelos seus 11 anos de 
funcionamento. Nº321/2020 – À Empresa Enzo Motos, pelos 
seus 09 anos de funcionamento. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 

SAÚDE:  Prestação de Contas – Referente ao 2º Quadrimestre 
de 2020. Presença: Sra. Ana Paula dos Santos Andrade Abadia 
– Secretária Municipal de Saúde e do Sr. Alberany Dias – 
Contador do Município e da Equipe da Secretaria Municipal de 
Saúde. Com a palavra a Sra. Secretária Ana Paula que 
cumprimenta a todos os presentes e informa que será feita a 
apresentação do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 
referente ao 2º Quadrimestre de 2020 (maio a agosto) de acordo 
com o Artigo 36, Parágrafo 4º da Lei Complementar 141/2012 e 
a Resolução CNS Nº459, de 10/10/2012. Com a palavra o Sr. 
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Alberany – Contador que cumprimenta a todos os presentes e 
ressalta que irá apresentar o Demonstrativo do Montante e Fonte 
dos Recursos aplicados no  período do 2º Quadrimestre de 
2020, com relação as Receitas em ações e serviços públicos de 
saúde – Receitas Realizadas R$43.513.991,03 – Receitas de 
Transferências Constitucionais e Legais R$95.759.157,22 – 
Total das Receitas da Aplicação em Ações e Serviços Públicos 
foi de R$139.273.148,25, quanto as Receitas Adicionais para 
Financiamento da Saúde – Receitas Realizadas – R$ 
68.317.573,09. Já com relação as Despesas o Sr. Alberany 
ressalta que as Despesas com Ações e Serviços Públicos de 
Saúde Por Subfunção e Categoria – Despesas Liquidadas – 
Total de R$36.412.287,09. Despesas com Saúde não 
Computadas – Despesas Liquidadas – Total de 
R$52.363.589,38. Despesas Totais com Saúde Executadas com 
Recursos Próprios e Recursos Transferidos de Outros Entes – 
Despesas Liquidadas – Total de R$36.412.287,09 – Tendo um 
Percentual da Receita de Impostos e Transferências 
Constitucionais e Legais Aplicados de 26,14%. O Sr. Alberany 
agradece a atenção de todos e coloca-se a disposição para os 
eventuais esclarecimentos. Com a palavra o Sr. Murilo Alves 
Bastos – Superintendente de Atenção Básica – ressalta que 
foram realizadas 28.159 Consultas Médicas EACS/ESF, 
Consultas de Pré-Natal foram realizadas 4.303 e destaca que 
mesmo com a Pandemia da COVID – 19 as consultas pré-natal 
foram mantidas. O procedimento da Ação Coletiva Dental 
Supervisionada não foi realizado, pois as aulas foram suspensas 
em virtude da Pandemia da COVID – 19 e essa ação o público 
alvo são os escolares, já as Visitas Domiciliares dos Agentes 
Comunitários de Saúde foram realizadas 36.849, ressaltando 
que houve uma queda significativa do quantitativo das visitas 
pois o município suspendeu as visitas até obter orientações do 
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Ministério da Saúde e em meados de julho/2020 as visitas 
domiciliares retornaram,  com relação as Consultas dos 
Profissionais do NASF foram realizadas 569, os procedimentos 
dos profissionais do NASF foram 516, destacando que alguns 
serviços como por exemplo Fisioterapia, Nutrição estão 
retornando gradativamente e a Cobertura Populacional estimada 
pelas Equipes de Atenção Básica foi de 63,09 e estão com a 
meta em andamento e algumas Unidades de Saúde tiveram que 
mudar suas estratégias de atendimento para se adequarem à 
nova condição de saúde da municipalidade. Com a palavra o Sr. 
Eduardo de Freitas Santos – Superintendente de Vigilância em 
Saúde que cumprimenta a todos os presentes e ressalta que no 
período analisado foram realizadas 1.914 atividades 
correspondendo assim a 51% do total pactuado e destacando 
que algumas atividades tiveram recomendações para 
readequarem as ações frente ao enfrentamento da COVID – 119 
e que infelizmente não estão realizando os trabalhos de imóveis 
borrifados para leishmaniose visceral devido a falta do inseticida, 
devido ao não fornecimento do mesmo. Quanto a investigação 
de óbitos em mulheres em idade fértil foram 100% investigados 
e 97,47 foi a proporção de registro de óbitos com causa básica 
definida, onde 269 por causa básica e 07 por causa mal definida 
e não houve óbitos maternos, com relação a cobertura de 
imóveis visitados para controle vetorial da Dengue foi de 80% de 
cobertura, não foi alcançado o total devido a medidas 
preventivas da COVID – 19 em relação a exposição do ACE.  O 
vereador Delaíte Rocha diz que em razão do não fornecimento 
do inseticida e de não estarem fazendo o trabalho de borrifarem 
o inseticida isso trará um prejuízo enorme para o futuro. O Dr. 
Eduardo diz que já houve dois óbitos por Leishmaniose devido à 
falta desse procedimento. Com a palavra a Sra.  Gisliane Oliveira 
Martins – Superintendência Atenção Especializada, que 
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cumprimenta a todos os presentes e ressalta que com relação 
as Internações realizadas no Hospital Municipal de Araguaína 
Dr. Eduardo Medrado foram 324 internações, destacando que 
as cirurgias eletivas retornaram em agosto/2020 mediante a 
testagem de todos os pacientes. Quanto aos Atendimentos com 
Classificação de Risco prestados na Unidade de Pronto 
Atendimento – UPA Araguaína Sul – forma 22.836, houve uma 
diminuição significativa dos atendimentos devido as medidas 
restritivas no Município em decorrência da Pandemia do 
COVIDS – 19, de Consultas Especializadas Ambulatoriais 
realizadas no Ambulatório Municipal de Especialidades – AME 
foi 4.155, e os Exames e Procedimentos Especializados 
realizados no Ambulatório Municipal de Especialidades – AME, 
foram realizados 13.619. Com relação ao número de 
atendimentos dos pacientes acolhidos pelo CAPS AD foi de 
1.398, teve-se uma redução de aproximadamente 62% devido a 
normatização do Decreto  Municipal Nº207 de 18/03/2020, o 
número de atendimentos pré-hospitalar do SAMU foi de 2.444, 
tendo um aumento de 15% de atendimentos clínicos e uma 
redução de 11% de atendimentos traumáticos, o que remete a 
atual Pandemia enfrentada, quanto os atendimentos 
fisioterapêuticos realizados no Centro Municipal de Fisioterapia 
foi de 89 atendimentos, números de visitas do Serviço de 
Atendimento Domiciliar – SAD foi de 995 e o número de 
atendimentos na Clínica Escola Mundo Autista foi de 4.948, 
ressaltando que a diminuição dos atendimentos são em 
decorrência do enfrentamento a Pandemia do COVID – 19. A 
Sra. Secretária agradece a sua equipe pelas apresentações 
feitas e ressalta que estão à disposição para as eventuais 
dúvidas. Com a palavra o vereador Delaíte Rocha (Professor 
Delan) diz que o problema da falta de médicos sempre foi um 
problema e questiona se ainda há déficit quanto a essa questão. 
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O Sr. Murilo responde que ainda há um déficit de doze médicos, 
pois a questão financeira ainda é a principal queixa, com relação 
aos médicos que foram contratados para trabalharem na 
Pandemia, conseguiram uma melhor remuneração a estes 
devido a um Decreto Federal e que estão sim precisando e estão 
buscando contratar mais médicos. O vereador Delaíte Rocha 
(Professor Delan) agradece pelas explicações. O vereador 
Geraldo Silva ressalta com relação aos Postos de Saúde da 
Zona Rural que precisam de uma atenção melhor por parte do 
Poder Público e que já fez várias sugestões. Questiona com 
relação aos Postos de Saúde em que as obras ainda não foram 
concluídas, e diz que com relação a situação do Agente de 
Saúde que informou na sessão passada, ressalta que ficou feliz 
pela decisão de não transferirem o mesmo e agradece a Sra. 
Secretária Municipal de Saúde. A Sra. Secretária diz que as 
obras dos Postos de Saúde da Vila Azul e Novo Horizonte serão 
concluídas e as que não tiverem condições de conclusão por 
questões burocráticas serão pelo menos dado o início em todo 
o processo. Com relação a situação do Agente de Saúde, 
ressalta que conversaram com o mesmo, tudo foi explicado, 
esclarecido e foi decidido que o mesmo permanecerá no seu 
local de trabalho, uma vez que, ele reside no Povoado em que 
trabalha. O Sr. Presidente agradece a Sra. Secretária e da sua 
equipe pelas explicações feitas e pela Prestação de Contas 
referente ao 2º Quadrimestre de 2020. A sessão é suspensa. 
Reaberto os trabalhos. Oficio nº008/2020 – Gabinete do 
Gabinete do vereador Edimones de Jesus Matos da Silva 
(Xeroso) – Assunto: Justificativa de ausência do vereador na 
sessão do dia 27 de outubro de 2020. Oficio interno Nº17/2020 
– Gabinete do vereador Divino Júnior do Nascimento – Assunto: 
Justificativa de ausência do vereador na sessão do dia 27 de 
outubro de 2020. Oficio interno Nº26/2020 – Gabinete da 
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vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso) – 
Assunto: Comunicar ausência na sessão do dia 27 de outubro 
de 2020.  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.  
  
 


