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  Ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos nove dias do mês de 
Março de dois mil e vinte e um, às nove horas sob a presidência 
do vereador Gideon da Silva Soares, compareceram os 
seguintes vereadores: Abraão de Araújo Pinto, Alcivan José 
Rodrigues, Edimar Leandro da Conceição, Enoque Neto Rocha 
de Souza, Flavio Gomes da Silva, Fraudneis Fiomare Rosa, 
Geraldo Francisco da Silva, Jorge Ferreira Carneiro, Luciano 
Félix Santana Sousa, Marcos Antônio Duarte da Silva, Maria 
José Cardoso Santos, Matheus Mariano de Sousa, Terciliano 
Gomes Araújo, Thiago Costa Cunha,  Wilson Lucimar Alves 
Carvalho e Ygor Sousa Cortez. Todos em número de dezessete. 
Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta esta 
sessão e convida o vereador Alcivan Rodrigues para fazer a 
leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo – 111. O 
secretário vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) 
faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por unanimidade. Correspondências: 
OFICIOGAB/SUPADM/PLANEJAMENTO/SMS Nº246/2021 –
Secretária Municipal de Saúde – Ana Paula dos santos Andrade 
Abadia – Assunto: Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 
e solicitação de agendamento de Audiência Pública para 
apresentação do referido relatório. OF. Nº141/21 – Sr. 
Presidente da Câmara Municipal – Assunto: Audiência Pública 
da Saúde. E-mail – RE: Oficio – Audiência Pública – Câmara 
Municipal – Confirmação da data da Audiência Pública para o 
dia 09/03/2021. Ordem Do Dia: AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 
SAÚDE – Prestação de Contas – Referente ao 3º Quadrimestre 
de 2020. Presenças: Ana Paula dos Santos Andrade Abadia – 
Secretária Municipal da Saúde compor a Mesa Diretora. Os 
demais membros da equipe foram encaminhados a Tribuna de 
Honra: Sr. Alberany Dias – Contador, Sr. Eduardo de Freitas 
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Santos – Superintendente de Vigilância em Saúde, a Sra. 
Gisliane Oliveira Martins – Superintendente de Atenção 
Especializada e a Sra. Thaize Helena Enéias Cordeiro – 
Superintendente de Atenção Básica. Projeto de Lei Nº01/021 – 
Dispõe sobre a presença de Doulas durante o parto nas 
maternidades situadas no Município de Araguaína, e dá outras 
providências. Autor: Matheus Mariano de Sousa. Em 2ª 
discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. O Sr. 
Presidente passa a palavra a Sra. Secretaria Municipal de Saúde 
cumprimenta a todos os presentes e informa que estão 
enfrentando um período extremamente difícil e delicado. 
Ressalta que esse documento relata as atividades 
desenvolvidas pela Secretaria Municipal de saúde no período de 
setembro a dezembro de 2020 atendendo a prerrogativa legal 
editada mediante os atos normativos que são descritos no 
próprio documento. A Sra. Secretária ressalta que com relação 
as Unidades Básicas de Saúde, quatro Unidades já estão com 
os processos bem adiantados e serão concluídas, as que foram 
canceladas as ordens de serviços, informa que viajou no mês 
passado e esteve pessoalmente no Ministério da Saúde 
solicitando o retorno dos trabalhos para que pudessem dar 
continuidade no processo das mesmas. Em seguida a Sra. 
Secretária faz uma explicação sobre a apresentação do 
Relatório Detalhado aos vereadores que estão iniciando seus 
mandatos por ser a primeira prestação de contas desse ano. Em 
seguida passa a palavra ao Sr. Alberany – Contador que 
cumprimenta a todos os presentes ressaltando que a sua 
explanação é bem técnica e um pouco complexa para ser 
entendida, contudo caso seja necessário está à disposição para 
prestar os esclarecimentos necessários. O Sr. Alberany diz que 
com relação as Receitas em Ações e Serviços Públicos de 
saúde foram; Receitas Realizadas: R$73.845.540,74 – IPTU: 
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R$16.881.626,39 – ITBI: R$4.339.345,23 – ISSQN: R$ 
34.483.380,01 – IRRF: R$18.141.189,11 – Quanto as Receitas 
de Transferências Constitucionais e Legais teve-se um total de 
R$237.875.400,83 – já as Receitas Adicionais para o 
Financiamento da Saúde não computadas no cálculo do mínimo 
teve-se um total de R$98.508.276,85. Com relação as Despesas 
com Ações e Serviços Públicos de Saúde – Por Subfunção e 
categoria econômica – Vigilância Sanitária: R$3.864.876,37 – 
Vigilância Epidemiológica: R$5.478.402,84 – Total de: 
R$62.063.231,99 – Despesas com Saúde por Subfunções e 
categoria Econômica não Computadas no cálculo do mínimo: 
Atenção Básica: R$21.592.373,16 – Assistência Hospitalar e 
Ambulatorial: R$70.511.276,91 – Vigilância Sanitária: 
R$302.161,26 – Vigilância Epidemiológica: R$4.197.373,21 – 
Total: R$97.805.097,08. Despesas Totais com Saúde 
Executadas com Recursos Próprios e Recursos Transferidos de 
outros Entes: Assistência Básica: R$33.911.900,61 – 
Assistência Hospitalar e Ambulatorial: R$86.265.688,54 – 
Vigilância Sanitária: R$4.167.037,63 – Vigilância 
Epidemiológica: R$9.675.776,05 – Outras Subfunções: 
R$24.454.514,70 – Total das Despesas com Saúde: 
R$159.868.329,07 – Despesas Executadas com Recursos 
provenientes das Transferências de Recursos de outros Entes: 
R$97.268.905,32 – Total das Despesas Executadas com 
Recursos Próprios: R$ 62.599.423,75 – Diferença entre o valor 
Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada: R$26.381.921,87 
– Percentual da Receita de Impostos e Transferências 
Constitucionais e Legais Aplicado em ASPS: 26,09.  Com a 
palavra a Sra. Thaize Helena ressalta que 29.390 foram as 
Consultas Médicas EACS/ESF realizadas, a Ação Coletiva 
Dental Supervisionada não houve devido a Pandemia da COVID 
– 19 tendo em vista que o público alvo são os escolares e as 
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aulas presenciais estavam suspensas, as consultas pré-natal 
foram 4.087, as visitas domiciliares dos Agentes Comunitários 
de Saúde foram 87.277 essas visitas foram afetadas pelo 
encerramento de contratos de muitos ACS, pela paralizações 
das mesmas devido a Pandemia da COVID – 19, quanto as 
Consultas dos Profissionais do NASF foram 1.746 e os 
procedimentos realizados por esses profissionais foram 1.012.  
Com a palavra o Sr. Eduardo Freitas que ressalta que no referido 
período algumas atividades tiveram recomendações para 
readequações das ações devido a Pandemia da COVID – 19. 
Com relação as ações foram; imóveis borrifados para combate 
a Leishmaniose Visceral – 51, exames realizados para 
diagnostico da Leishmaniose Visceral – 204, imóveis 
trabalhados para controle de endemias/zoonoses – 87.728, não 
houve coleta de material encefálico canino para diagnóstico da 
raiva canina, e totalizando um número de 87.983 de ações. Com 
a palavra a Sra. Gisliane Oliveira que informa que o Hospital 
Municipal de Araguaína realizou 460 internações hospitalares, 
destas 157 refere-se a cirurgias eletivas de 
urgências/emergência de Pediatria e cardiologia pediátrica. Com 
relação aos atendimentos com classificação de riscos prestados 
na Unidade de Pronto Atendimento – UPA Araguaína Sul foram 
realizados 21.410, Consultas especializadas ambulatoriais 
realizados no Ambulatório Municipal de Especialidades – AME 
foram realizadas 5.359, o número de exames e procedimentos 
especializados realizados no Ambulatório Municipal de 
Especialidades  - AME foram 14.401, número de atendimentos 
dos pacientes acolhidos pelo CAPS AD – 3.840, número de 
atendimentos pré-hospitalar do SAMU – 192 foram de 2.333, 
quanto ao número de atendimentos fisioterapêuticos realizados 
no Centro Municipal de Fisioterapia – 121 atendimentos, 
números de visitas do Serviço de Atendimento Domiciliar – SAD: 
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2.030 e o número de Atendimentos na Clínica Escola Mundo 
Autista: 11.763. O vereador Flavio Gomes (Cabanhas) questiona 
sobre o número de médicos que atendem na UPA diariamente. 
A Sra. Gisliane informa que são quatro profissionais médicos 
que atendem todo os dias, ou seja, todos os dias tem quatro 
médicos prestando atendimento na UPA e de acordo com o 
quadro do paciente e se houver necessidade será encaminhado 
para o Hospital ou acompanhamento de especialista. O vereador 
Wilson Carvalho ressalta que falta informação para a nossa 
população, ou seja, é preciso que os serviços ofertados pelas 
Unidades de Saúde do nosso munícipio sejam divulgados de 
uma forma mais ampla, pois é um direito do cidadão ser 
informado. A Sra. Secretária Municipal da Saúde diz que 
entende o posicionamento do vereador Wilson Carvalho, mas 
informa que quando o cidadão procura uma Unidade Básica de 
Saúde e o problema do paciente não é um serviço ofertado pelo 
município, os profissionais das UBS encaminham o cidadão para 
o local correto, pois o Estado é o responsável pela Saúde de Alta 
e Média Complexidade. O vereador Edimar Leandro pergunta a 
Secretária Ana Paula sobre os repasses do Governo do Estado 
e sobre o número de pacientes que foram entubados e 
recuperados. A Sra. Secretária diz que foi feito uma pactuação 
com o Governo do Estado com relação as cirurgias cardíacas 
pediátricas e que foram ampliadas de 03 para 10 cirurgias, assim 
como estão buscando pactuar também para as cirurgias 
oncológicas pediátricas, pois as crianças que precisam dessas 
cirurgias vão buscar em outras localidades, no dia 19 de 
fevereiro foi feito uma pactuação para a realização por mês de 
04 cirurgias de alta complexidades e 02 neonatais, ou seja, 
diante disso, informa que sobre a parte dos recursos do Estado 
referentes a todas essas cirurgias  o mesmo ainda está em 
débito desse ano, inclusive os recursos da contrapartida 
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referente ao SAMU, Assistência Farmacêutica e CAPS e estão 
no aguardo desse recursos, e que o Governo do Estado 
comunicou que isso se deve a questão do Orçamento do Estado 
que só foi liberado há alguns dias, mas com relação  ao ano de 
2020 está tudo certo quanto aos repasses do Governo do 
Estado. Com a palavra o vereador Marcos Duarte parabeniza a 
Sra. Secretária e toda sua equipe pela vinda a esta Casa de Leis 
e principalmente pelo trabalho que estão realizando frente a 
Secretaria Municipal de Saúde diante desse período de grande 
enfrentamento e dificuldades e diz que gostaria de fazer uma 
solicitação a Sra. Secretaria para a aquisição de um veículo para 
atender aos pacientes que precisam se deslocarem para outras 
localidades para fazerem o tratamento de hemodiálise. A Sra. 
Secretária diz que já estão tentando solucionar essa situação. O 
vereador Geraldo Silva questiona com relação a implantação de 
uma Farmácia dentro da UPA, pois foi informado que na UPA de 
Palmas já está funcionando esse serviço. Com a palavra a 
vereadora Maria José Cardoso (Zezé Cardoso) ressalta que não 
poderia deixar de parabenizar a senhora Secretária Municipal de 
Saúde e que é uma honra ter uma mulher à frente da Saúde 
representando a nosso município. O vereador Luciano Santana 
cumprimenta a Sra. Sandra esposa do Dr. Valtércio que 
enfrentou e venceu a COVID – 19 graças a Deus e que leve um 
grande abraço desta Casa de Leis ao mesmo, destaca que está 
muito feliz pois já estão finalizando as obras de conclusão do 
Hospital onde funcionará o Pronto Socorro Infantil da nossa 
cidade. O vereador Flavio Gomes (Cabanhas) pede uma 
atenção especial quanto as informações para os familiares dos 
pacientes que se encontram internados no Hospital de 
Campanha, pois demoram muito para dar notícias dos 
internados aos familiares e no mais cumprimenta e parabeniza 
a Sra. Ana Paula pelo trabalho que vem realizando frente a 
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Secretaria Municipal de Saúde e no seu ponto de vista deveriam 
ter mais pessoas como a referida Secretária frente as 
Secretarias Municipais, principalmente na Secretaria Municipal 
de Obras e Infraestrutura. A Sra. Secretaria Ana Paula, diz que 
já foi feito o levantamento quanto aos veículos que a Secretaria 
está precisando e como não há recursos para aquisição de 
veículos novos, serão locados veículos e já passou para a 
Secretaria de Planejamento esse levantamento, quanto a 
situação dos ACS tudo já está sendo regularizado, no que foi dito 
sobre a distribuição de medicamentos dentro da UPA, diz que 
irá buscar as informações junta a administração da UPA de 
Palmas para saber como está sendo feito. Agradece aos 
vereadores pelas palavras de apoio a sua pessoa, informa que 
todos os dias o Serviço Social do Hospital de Campanha faz o 
informe sobre o quadro dos pacientes internados e isso acontece 
no final do dia, seguindo os protocolos do Ministério da Saúde e 
que a situação está muito difícil e preocupante ontem 90% dos 
leitos de UTI do Hospital de Campanha estavam ocupados, sem 
alteração do quadro para hoje, destaca que a nossa cidade 
possui 72 leitos de UTI, desses leitos 62 são do SUS, 10 são 
leitos privados e no Hospital de Campanha dos 20 leitos, 05 são 
de responsabilidade do Estado e 15 do Município e que o Sr. 
Prefeito Wagner está buscando a construção de mais 05 leitos 
para o Hospital de Campanha, e esses pacientes variam de 
idades tanto paciente novos e pacientes mais idosos. Com a 
palavra o vereador Terciliano Gomes cumprimenta a Sra. 
Secretaria Ana Paula e questiona qual é a faixa etária dos 
pacientes que estão sendo entubados, pois foi informado que há 
um número alto de pacientes novos de 20 e 30 anos que estão 
sendo entubados e pergunta como está a aquisição de EPIs para 
os Agentes Comunitários de Endemias e de Saúde. Com a 
palavra o vereador Fraudneis Fiomare cumprimenta a Sra. 
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Sandra esposa do Dr. Valtércio, questiona sobre os leitos do 
Hospital de Campanha se os 15 leitos são custeados também 
pelo SUS? A Sra. Secretária diz que sim eles são SUS, 
custeados também por recursos de emendas parlamentares que 
foram transformadas em recursos para combate a COVID – 19 
e recursos do SUS destinados para essa situação.  O vereador 
Fraudneis Fiomare diz que esse questionamento não é sobre 
essa prestação de contas, ressalta que enviou um oficio para a 
Secretaria Municipal de Saúde solicitando informação sobre o 
Plano de Vacinação do nosso município e que assim como todos 
os seus ofícios que tem encaminhado ao Executivo Municipal, 
teve que entrar com Mandato, mas se a Secretária puder 
informar a respeito dessa solicitação seria de fundamental 
importância e questiona também sobre um veículo da Secretaria 
de Saúde que se encontra apreendido na ASTT, o porquê esse 
veículo está nessa situação. A Sra. Secretária diz que hoje o 
percentual de óbitos diminuiu bastante e quanto a idade de 
paciente entubados tem de idades variadas não tem como 
determinar uma idade e ressalta que a vacina é a esperança do 
controle. O vereador Jorge Carneiro questiona se a Sra. 
Secretária tem o número de pessoas que pegaram a COVID – 
19 pela segunda vez? A Sra. Secretária Ana Paula diz que no 
momento não tem esse dado, mas pode solicitar para que esse 
levantamento seja feito, quanto as reformas das UBS, diz que o 
levantamento para esse serviço já está sendo feito e esse 
levantamento será repassado para a Secretaria de 
Planejamento e de Obras e Infraestrutura para que os serviços 
de reforma das UBS possam começar o mais rápido possível.  
Quanto ao questionamento do vereador Fraudneis Fiomare 
sobre o oficio enviado, pede desculpas ao mesmo e que ainda 
hoje será localizado este oficio, para que a resposta seja 
encaminhada ao mesmo. Com relação ao veículo que foi citado, 
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diz que o processo de liberação desse veículo já está sendo 
providenciado e que foi dado um desconto nos valores das 
diárias, pois é um veículo destinado a serviços da saúde. O Sr. 
Presidente cumprimenta a Sra. Sandra esposa do Dr. Valtércio 
e diz que ficou muito feliz com a recuperação do mesmo, ressalta 
que esta Casa de Leis sempre está aberta para receber a Sra. 
Secretária e toda a sua equipe assim como todos os Secretários 
Municipais, questiona a Sra. Secretária Ana Paula sobre o 
projeto de lei a respeito das compras das vacinas da COVID – 
19 que precisa vir para esta Casa de Leis para aprovação. A Sra. 
Secretária Ana Paula, diz que foi feito a adesão para a aquisição 
da compra dessas vacinas e que deve ser encaminhado um 
projeto de lei para a Câmara Municipal, diz que ontem se reuniu 
com o Sr. Prefeito e até amanhã esse projeto já será 
encaminhado para esta Casa de Leis para a aprovação do 
mesmo, e que além do Consórcio estão providenciando uma 
aquisição paralela das vacinas. O vereador Ygor Cortez 
cumprimenta e parabeniza a Sra. Secretária Ana Paula e toda 
sua equipe pelo trabalho que estão realizando. A Sra. Ana Paula 
agradece muito pela contribuição desta Casa de Leis e que 
estão sempre à disposição para fazerem os esclarecimentos 
necessários e todas as informações sobre irregularidades é 
muito importante que sejam repassadas à Secretaria Municipal 
de Saúde para que as providencias possam ser tomadas. A 
sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. O Sr. Presidente 
informa que devido ao horário a sessão será encerrada e as 
matérias da pauta serão votadas na próxima sessão.  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.  
  


