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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 e um, às nove horas sob a 
presidência da vereadora Maria José Cardoso Santos 
compareceram os seguintes vereadores: Alcivan José 
Rodrigues, Edimar Leandro da Conceição, Flavio Gomes da 
Silva, Fraudneis Fiomare Rosa, Geraldo Francisco da Silva, 
Jorge Ferreira Carneiro, Marcos Antônio Duarte da Silva, 
Matheus Mariano de Sousa, Terciliano Gomes Araújo, Thiago 
Costa Cunha, Wilson Lucimar Alves Carvalho e Ygor Sousa 
Cortez. Todos em número de treze. Havendo número legal a 
Sra. Presidente em exercício declara aberta esta sessão e 
convida o vereador Terciliano Gomes para fazer a leitura da 
Bíblia. O vereador faz a leitura em Salmo – 68. O secretário 
vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) faz a leitura 
da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado 
por unanimidade. Correspondências: Leitura do 
OFICIO/SUPADM/PLANEJAMNETO Nº1843/2021 – Secretaria 
Municipal da Saúde.  Assunto: Relatório Detalhado do 
Quadrimestre Anterior. Oficio Nº008/2021 – Gabinete do 
vereador Enoque Neto Rocha de Souza – Assunto: Justificativa 
de ausência na sessão do dia 27/10/2021. OF. Nº032/2021 – 
Gabinete do vereador Abraão de Araújo Pinto – Assunto: 
Justificativa de ausência na sessão do dia 27 de outubro de 
2021.  Ordem Do Dia: Projeto de Decreto Legislativo Nº026/021 
– Concede Título de Cidadão Araguainense ao Sr. Eder Carlos 
Martins Lemes. Autor: Alcivan José Rodrigues. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. A Sra. Presidente 
convida para compor a Mesa Diretora a Sra. Ana Paula Abadia 
– Secretaria Municipal de Saúde. AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE: 
Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior: Prestação de 
Contas referente ao RQDA – 2º Quadrimestre 2021. Com a 



 
ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 - MAT. INSS 08.021.10024-03 

 

Rua das Mangueiras, 10 – Centro – Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho | 77804-110 

Fone: (63) 3416-0406 | www.araguaina.to.leg.br | portal@araguaina.to.leg.br 

palavra a Sra. Secretaria Ana Paula que cumprimenta a todos 
os presentes e destaca que é uma honra mais uma vez vir a esta 
Casa de Leis para prestar os esclarecimentos necessários 
cumprindo a Lei Complementar Nº141/2012 que aprova o 
modelo padronizado do RQDA e a Lei que determina a 
prestação de contas e a apresentação do Relatório Detalhado 
do Quadrimestre Anterior – RQDA 2º Quadrimestre 2021. O 
vereador Terciliano Gomes ressalta que como Presidente da 
UVET, comunica que no momento oportuno precisará se 
ausentar desta sessão por ter uma reunião agendada com os 
Advogados da UVET.  A Sra. Presidente em exercício repassa a 
palavra a Sra. Secretaria Ana Paula que convida o Sr. Alberany 
Dias – Contador para fazer a explanação referente a sua pasta. 
Com a palavra o St. Auberany que ressalta com relação as 
Receitas para apuração da aplicação em ações e serviços 
públicos de Saúde – R$190.678.094,19. Total de Receitas 
Adicionais para financiamento da Saúde – R$69.794.022,45. 
Quanto as Despesas tiveram-se um total de Despesas com 
Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) – por Subfunção e 
categoria Econômica – R$49.516.107,78. Total de Despesas 
não computadas no cálculo do mínimo – R$64.238.175,72. Total 
de Despesas com saúde Executadas com recursos próprios e 
recursos transferidos de outros Entes – R$113.754.283,50. Com 
o percentual de 25,97% de aplicação e cumprindo o que 
determina a Lei. Dando continuidade o Sr. Murilo Bastos – 
Superintendente Administrativo ressalta com relação ao número 
de servidores da secretaria, são 1159 profissionais de nível 
médio, e tiveram o acréscimo de 13 profissionais convocados do 
último concurso público e uma baixa de um profissional médico 
que abandonou o cargo e a publicação no Diário Oficial já foi 
solicitada uma vez que o mesmo abandou o cargo, com isso são 
426 profissionais nível superior e 143 profissionais nível 
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fundamental e destaca que foram convocados do último 
concurso 88 servidores efetivos. Ressalta que estão investindo 
cada vez mais nos profissionais da Saúde no efetivo como um 
todo, e que esses investimentos são feitos através de ações de 
capacitações e especializações, sendo que as principais 
capacitações feitas foram: processos de gestão em serviços de 
saúde, treinamento sobre regulação médica, comunicação 
liderança e atendimento ao público, treinamento em serviço 
sobre o PEC, curso de planejamento para o setor público e 
liderança e gestão de pessoas na área da saúde.  Com a palavra 
a Sra. Sandra – Auditoria, Controle e Avaliação, ressalta que 
foram realizadas quinze auditorias operativas com um resultado 
de 60% e essas auditorias foram realizadas na Unidade de 
Básica de Saúde Avany Galdino; Regulação Municipal de 
Araguaína; Assistência Farmacêutica Municipal; Centro de 
Controle de Zoonoses; UBS Manoel Maria e UBS Dr. Dantas e 
informa que não houve auditorias extraordinárias. Com a palavra 
o Sr. Eduardo de Freitas Santos – Superintendente de Vigilância 
em Saúde, ressalta que foram registrados 270,05 óbitos 
prematuros e a meta de 2021 é de 322,88 a proporção de óbitos 
de mulheres em idade fértil (10 a 49) anos e que foram 
investigados foi de 96% sendo que a meta para 2021 é de 95%, 
e o resultado de registros de óbitos com causa definida foi de 
99,2% sendo que a meta de 2021 é de 95%. Quanto a proporção 
de cura de casos novos de Hanseníase foi de 84,68% com a 
meta de 2021 de 88%, não houve casos de autóctones de 
Malária e números de novos casos de Sífilis congênita em 
menores de um ano foi de 32, não houve casos novos de Aids 
em menores de 05 anos, a taxa de mortalidade infantil foi de 
13,9% e não houve caso de óbito materno, já o número de ciclos 
que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados 
para controle vetorial da Dengue foi de 02 sendo que a meta de 
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2021 foi de 04 e a proporção de preenchimento do campo 
“ocupação” nas notificações de agravos relacionados ao 
trabalho o resultado foi de 100 sendo que a meta para 2021 foi 
97%, destacando que foram realizadas 64.158 em ações e 
serviços (imóveis borrifados para Leishmaniose Visceral, 
imóveis trabalhados para controle de endemias e zoonose, 
exames realizados para diagnóstico da Leishmaniose Visceral 
canina, coleta de material encefálico canino para diagnóstico da 
raiva canina e imóveis pesquisados para a Doença de Chagas). 
Com a palavra a Sra. Thaize Helena Enéias Cordeiro – 
Superintendente da Atenção Básica, relata que os indicadores 
da atenção básica foram: exames citopatólogicos do colo do 
útero 0,11; razão de exames de mamografia de rastreamento 
0,11; proporção de parto normal no SUS e na Saúde 
Suplementar 34,54; cobertura populacional estimada pelas 
equipes de atenção básica 68,62; cobertura de 
acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa 
Bolsa Família 65,62; cobertura populacional estimada pelas 
equipes básicas de saúde Bucal 68,62 e proporção de gravidez 
na adolescência de 10 a 19 anos 14,03. Consultas médicas: 
46.380; Ação coletiva Dental: 231; Consultas Pré-Natal: 5.088; 
Visitas Domiciliares dos Agentes Comunitários de Saúde: 
116.014. Com a palavra a Sra. Gisliane Oliveira Martins – 
Superintendente da Atenção Especializada destaca que as 
Ações de matriciamento realizadas por CAPS com equipes de 
Atenção Básica: 5; Produção de Ações e Serviços de saúde – 
Internações realizadas no Hospital Municipal de Araguaína: 613; 
Consultas especializadas ambulatoriais realizadas no 
Ambulatório Municipal: 5.887; Exames e Procedimentos 
especializados realizados no Ambulatório Municipal de 
Especialidades (AME): 19.115; Atendimentos no CAPS AD: 
3.104; Número de Atendimentos na Clínica Escola Mundo 
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Autista: 12.479; Total de Atendimento – SAMU: 3.355. O 
vereador Luciano Félix Santana Sousa chega a sessão e registra 
sua presença. Em seguida o vereador Gideon da Silva Soares 
também chega a sessão e registra sua presença, passando a ter 
o quórum de quinze vereadores nesta sessão. Com a palavra o 
Sr. Nailton de Andrade Oliveira – Coordenador da Ouvidora, 
ressalta que foram registradas demandas administrativas 
consultadas ao NATJUS – NAT – Núcleo de Apoio Técnico – 
Quadro Geral das Demandas Encaminhadas pela Ouvidoria: 
demandas administrativas Defensoria Pública: 143, do Ministério 
Público: 97 com um total de 240. Demandas Judicializadas 
tiveram um total de 10,42%. Liminares Deferidas tiveram um 
total de 12% e Liminares Indeferidas total de 88%. O vereador 
Marcos Duarte ressalta que observou que foram registradas 
reclamações, e questiona quantas foram atendidas, respondidas 
e qual o prazo desse atendimento? O Sr. Nailton diz que 
geralmente respondem no prazo de dez dias, quanto aos 
pedidos cerca de 70% são atendidos, e mesmo os que não são 
atendidos estes recebem uma resposta justificando o porquê do 
não atendimento. O vereador Marcos Duarte pergunta qual é a 
reclamação feita com mais frequência? O Sr. Nailton ressalta 
que são com relação a questão do atendimento, dificuldade de 
acesso e falta de servidor. O vereador Marcos Duarte assume a 
Presidência da Mesa Diretora. Com a palavra a vereadora Maria 
José (Zezé Cardoso) parabeniza a gestão da saúde pelo bom 
atendimento às gestantes nas UBS e questiona sobre o kit da 
gestante. Com a palavra a Secretaria Ana Paula destaca que 
estão muito felizes pela Certificação de Acreditação referente ao 
Hospital de Campanha e que essa Certificação foi dada por uma 
Certificadora do Canadá e isso é algo extremamente importante 
para a nossa cidade. Com a palavra o vereador Fraudneis 
Fiomare questiona sobre as despesas empenhadas? A Sra. 
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Secretaria Ana Paula diz que essas questões das despesas 
empenhadas já foram revistas e várias despesas já foram 
canceladas e estão trabalhando também para que até o dia 31 
de dezembro tudo seja regularizado. O vereador Fraudneis 
Fiomare questiona sobre a vacinação da Covid-19? E questiona 
sobre a falta de bolsas de sangue no hospital municipal para 
cirurgias pediátricas? A Sra. Secretaria diz que são 24 pontos de 
vacinação, divulgação com campanhas e quanto a questão das 
bolsas de sangue, isso é de responsabilidade do Estado e já 
estão estudando para conscientizar a população sobre essa 
demanda. O vereador Fraudneis Fiomare pergunta sobre o 
fechamento do Hospital de Campanha da Covid-19, como será 
o atendimento para os pacientes que precisarem de 
atendimento? A Sra. Secretaria diz que os leitos de UTI foram 
fechados, mas o Hospital de Campanha ainda está de portas 
abertas para atender à população para os atendimentos que não 
sejam casos graves de Covid-19 e se algum paciente vier a 
desenvolver um caso grave de Covid-19, continuarão com 20 
leitos no Instituto SINAI e 15 leitos no Hospital Maternidade Dom 
Orione disponíveis para atender a população. O vereador 
Fraudneis Fiomare questiona sobre as pessoas que passaram 
no concurso público e encontram-se no quadro de reserva e 
questiona também sobre o fato que foi divulgado da “doença do 
peixe”? A Sra. Secretaria Ana Paula diz que todos os que 
passaram no concurso já foram chamados e só tem os que 
compõem o quadro de reserva e que a Secretária da Saúde não 
tem necessidade de convocar essas pessoas. O vereador 
Fraudneis Fiomare diz que a Sra. Secretaria Ana Paula está 
dizendo que mesmo tendo os contratos não há necessidade de 
chamar as pessoas que compõem o quadro de reserva. A Sra. 
Secretaria destaca que os contratos são temporários e irão 
findar agora no final deste ano. O Sr. Eduardo Freitas diz que 
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quanto ao problema que foi falado sobre os peixes, é uma toxina 
que é provocada pelo peixe em estado de putrefação e não foi 
encontrado nenhum tipo dessa toxina nos rios do Tocantins, foi 
encontrado no Estado do Amazonas. O vereador Alcivan 
Rodrigues fala a Sra. Secretaria com relação aos agendamentos 
dos serviços na regulação e que a Sra. Secretaria olhe com mais 
atenção para que os servidores da saúde tenham mais cuidado 
e atenção no atendimento da nossa população. A Sra. Secretaria 
diz que estão realizando as capacitações para que possam 
reduzir ao máximo as reclamações quanto aos atendimentos. 
Com a palavra o vereador Ygor Cortez fala que com relação a 
vacinação que a Secretaria está realizando um excelente 
trabalho e pede para que agora que o número de contaminados 
da Covid-19 está bem baixo que o monitoramento dessas 
pessoas possa ser feito de forma bem efetiva para que essas 
pessoas cumpram com o isolamento e parabeniza a Sra. 
Secretaria e toda a sua equipe pelo excelente trabalho e pelo 
ponto de vacinação que montaram em frente à Câmara 
Municipal, que foi um ponto estratégico. O vereador Edimar 
Leandro questiona sobre os repasses financeiros do Estado se 
os mesmos estão em dia? A Sra. Secretaria diz que os repasses 
estão atrasados desde de julho deste ano e que o oficio já está 
pronto para encaminhar ao Secretário Estadual de Saúde 
comunicando e cobrando sobre esse atraso.  Em seguida a Sra. 
Secretaria Ana Paula agradece pela atenção de todos e ressalta 
que a Secretaria e toda a sua equipe estão à disposição para 
ajudar e atender a todos. O Sr. Presidente em exercício 
agradece a Sra. Secretária Municipal da Saúde e todos os 
funcionários que compõem a sua equipe pela presença e pelas 
explanações e explicações que foram feitas. A sessão é 
suspensa. Reaberto os trabalhos. Requerimento Nº2491/021 de 
autoria do vereador Marcos Duarte. Em discussão. Em votação. 
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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.  
  


