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           Ata da 6ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Araguaína, Estado do Tocantins. Aos 

dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e 

dois, às nove horas, sob a presidência da vereadora 

Gideon da Silva Soares, compareceram os seguintes 

vereadores: Abraão de Araújo Pinto, Alcivan José 

Rodrigues, Edimar Leandro da Conceição, Enoque 

Neto Rocha de Souza, Geraldo Francisco da Silva, 

Jorge Ferreira Carneiro, Luciano Félix Santana 

Sousa, Marcos Antônio Duarte da Silva,  Maria José 

Cardoso Santos, Matheus Mariano de Sousa, Paula 

Rodrigues Zerbini, Robert Delmondes Barbosa, 

Wilson Lucimar Alves Carvalho e Ygor Sousa Cortez. 

Todos em número de quinze. Havendo número legal 

o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e convida 

o vereador Ygor Cortez para fazer a leitura da Bíblia. 

O vereador faz a leitura em Salmos 100. O secretário 

vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) 

faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. 

Em votação. Aprovado por unanimidade. 

Correspondências: Oficio Circular Nº001/2022 – 

COMAD – Assunto: Convite para Plenária 
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Extraordinária do COMAD. Ofício Nº179/2022 – 

SEDEMA – Assunto: Convite para participação na 

Ação de soltura de Alevinos – Projeto Meu Lago Vivo 

2022. O Sr. Presidente cumprimenta o Deputado 

Estadual Jorge Frederico e o vereador licenciado 

Fraudneis Fiomare Rosa e os convida para compor a 

Mesa Diretora. Ordem do Dia: Requerimentos do 

vereador Enoque Neto Rocha de Souza: Nº975/022 e 

Nº976/022. Em discussão. Em votação. Aprovados 

por Unanimidade. Requerimento do vereador Ygor 

Sousa Cortez Nº935/022. Em discussão. Em votação. 

Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do 

vereador Wilson Lucimar Alves Carvalho: Nº964/022 

e Nº965/022. Em discussão. Em votação. Aprovados 

por Unanimidade. Requerimentos do vereador Robert 

Delmondes Barbosa: Nº771/022 e Nº772/022. Em 

discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 

Em seguida o Sr. Presidente informa que será 

colocado para votação os requerimentos do vereador 

Enoque Neto para que o suplente Divino Bethânia 

Júnior possa ser empossado. Requerimento do 

vereador Enoque Neto Rocha de Souza: Nº1011/022 
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– Afastamento da Função de Presidente da Comissão 

de Justiça e Redação. Em discussão. Em votação. 

Aprovado por Unanimidade. Requerimento 

Nº1010/022 de autoria do vereador Enoque Neto 

Rocha de Souza – Licença para assumir Cargo de 

Superintendente de Esportes, Juventude e Lazer. Em 

discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 

Com a palavra o vereador licenciado Enoque Neto 

agradece a todos pelo apoio e a toda sua equipe que 

sempre estão ao seu lado lhe apoiando e ajudando 

para essa nova etapa que irá assumir na sua 

caminhada e ressalta que recebe o convite do Sr. 

Governador Wanderlei Barbosa com muita honra e 

tem certeza que o vereador que irá assumir a sua 

vaga que é o Suplente Divino Bethânia Júnior é uma 

pessoa preparada e que já foi vereador, ou seja, sabe 

muito bem como são os trabalhos do Parlamento. Os 

vereadores Alcivan Rodrigues e Marcos Duarte 

desejam sorte e parabenizam o vereador licenciado 

Enoque Neto pelo novo cargo que irá assumir. Após 

a votação da licença do vereador Enoque Neto é feito 

a leitura do OFICIO Nº550/2022 – Presidente da 
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Câmara Municipal de Araguaína – Assunto: 

Convocação para tomar posse no cargo de vereador 

o Suplente de vereador Divino Bethânia Júnior.  

Dando continuidade o Sr. Presidente convida o 

Suplente de vereador Divino Bethânia Junior para se 

posicionar a frente para fazer o Juramento e após a 

leitura do juramento o suplente de vereador Divino 

Bethânia Júnior assina o Termo de Posse e em 

seguida o Sr. Presidente declara empossado no 

cargo de vereador o Sr. Divino Bethânia Júnior. Com 

a palavra o vereador Divino Bethânia Júnior 

cumprimenta a todos os presentes e em especial a 

sua esposa, sua equipe de trabalho, todos os 

vereadores, os servidores da Câmara Municipal e a 

população presente, diz que não poderia deixar de 

ressaltar e agradecer o vereador licenciado Enoque 

Neto e ao Deputado Estadual Jorge Frederico pela 

confiança e que fique bem claro que está apoiando o 

Deputado Jorge Frederico não para assumir esse 

cargo de vereador e sim por acreditar na sua pessoa 

e no seu trabalho. Destaca que assume o cargo de 

vereador nesta Casa de Leis, assumindo o 
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compromisso de honrar os votos que recebeu e 

honrar a população da nossa cidade e que mostrará 

isso através do seu trabalho.  O vereador Thiago 

Costa Cunha chega a sessão e registra sua presença, 

passando a sessão ter o quórum de dezesseis 

vereadores. Com a palavra o Deputado Estadual 

Jorge Frederico cumprimenta a todos os presentes e 

ressalta que lhe honra muito retornar a essa Casa de 

Leis e usar essa Tribuna para proferir palavras de 

agradecimento a todos, pois sempre que retorna é 

com o sentimento de saudades e agradecimento por 

lembrar do começo da sua história política e que hoje 

vê o retorno do vereador Divino Bethânia Júnior e a 

licença do vereador Enoque Neto com muita 

felicidade por saber da competência de ambos e veio 

para prestigia-los com muita alegria e com a certeza, 

será uma nova caminhada para os dois e que irão 

desempenhar com muita sabedoria e com muito 

domínio o trabalho que lhes foi confiado. Com a 

palavra o Subsecretário Estadual de Esportes, o 

vereador licenciado Fraudneis Fiomare cumprimenta 

a todos os presentes e ressalta que é uma honra 



 
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 

 

voltar a usar a palavra na Tribuna nesta Casa de Leis 

e fala ao vereador licenciado Enoque Neto que o 

mesmo será muito bem-vindo na Secretaria Estadual 

de Esportes e que a Secretaria está trabalhando para 

fomentar todos os esportes. O Sr. Presidente informa 

que após o retorno da suspensão da sessão será 

dado início a Audiência Pública da Saúde. A sessão 

é suspensa. Reaberto os trabalhos. O vereador 

Terciliano Gomes Araújo chega a sessão e registra 

sua presença, passando a sessão a ter o quórum de 

dezessete vereadores. AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 

SAÚDE – Relatório Detalhado do Quadrimestre 

Anterior: RQDA – 3º Quadrimestre 2021. Com a 

palavra a Sra. Ana Paula Abadia – Secretaria 

Municipal da Saúde que cumprimenta a todos os 

presentes e informa que esse Relatório que será 

apresentado são os resultados alcançados e análise 

de Setembro a Dezembro de 2021 de acordo com a 

Lei Complementar Nº141/2012 no seu Artigo 36 §4º e 

§5º e que contará com o apoio da sua equipe de 

funcionários da Saúde para fazerem e 

complementarem essa explanação. Com a palavra o 
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Contador Auberany que destaca sobre o 

Demonstrativo do Montante e Fonte dos Recursos 

aplicados – 3º Quadrimestre – Receitas para 

apuração da aplicação em Ações e Serviços Públicos 

de Saúde – Total de: R$325.409.029,49, com um 

Total de Receitas Adicionadas para Financiamento da 

Saúde de: R$109.252.704,94. Quanto as Despesas 

com Ações e Serviços Públicos de Saúde foi de: 

R$80.896.521,71 já o Total de Despesas não 

computadas no cálculo do mínimo foi de: 

R$115.359.532,50 e o Total de Despesas Executadas 

com Recursos Próprios foi de R$80.896.521,71 tento 

um percentual de receitas de impostos e 

transferências constitucionais e legais aplicados em 

ASPS de 24,67% (mínimo de 15% conforme LC 

nº141/2012). Com a palavra a Sra. Valéria de Oliveira 

Rodrigues – Diretora Administrativa que fala sobre a 

Gestão Administrativa, ressaltando o quantitativo de 

profissionais segundo vínculo empregatício: 

Estatutário: 988; Emprego Público:0; Contrato:714; 

cargo Comissionado: 63; Celetista:0, com um total de 

1.765 profissionais. Com relação ao nível de 
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escolaridade o quantitativo é: nível fundamental: 142 

(8%); nível médio:1.158 (67%) e nível superior: 

422(25%) e ressalta quanto o total de efetivos 

convocados no concurso nº001/2019 foi de 88 

efetivos novo no ano de 2021. Com a palavra a Sra. 

Sandra Cardoso Martins – Superintendente Auditória, 

Controle e Avaliação, destaca que foram realizadas 

09 (nove) Auditórias Operativas no 3º Quadrimestre 

com um total anual de 18 auditórias e nenhuma 

Auditória Extraordinária foi realizada no 3º 

quadrimestre, com um total anual de 02 auditórias. 

Com a palavra o Sr. Eduardo de Freitas – 

Superintendente de Vigilância em Saúde, ressalta 

sobre os Indicadores de Saúde: números de óbitos 

prematuros (30 a 69) pelo conjunto das 04 principais 

DCNT  a meta de 2021 foi de 322,88 o resultado 

foi de 272,36, a proporção de óbitos de mulheres em 

idade fértil (10 a 49) anos investigados a meta de 

2021 foi de 95% o  resultado foi de 97 e a proporção 

de registro de óbitos com causa básica definida  a 

meta de 2021 foi de 95% e o  resultado foi de 99,1. 

Com relação a notificação compulsória imediata 
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(DNCI) foi de 99,13; proporção de novos casos de 

Hanseníase foi de 85; não houve registros de casos 

autóctones de malária; números de casos novos de 

Sífilis Congênita em menores de idade foi de 42; não 

houve registros de casos novos de AIDS em menores 

de 05 anos de idade; a taxa de mortalidade infantil foi 

de 12,5% e o número de óbitos maternos em 

determinados período e local de residência foi de 01 

caso e ressalta ainda  que o número de ciclos que 

atingiram o mínimo de 80% de cobertura de imóveis 

visitados para controle vetorial da Dengues foi de 04, 

já os imóveis borrifados para Leishmaniose Visceral 

nas 10 áreas prioritárias de acordo com novos casos 

em 2021 foi de 46; o números de imóveis trabalhados 

para controle de endemias/zoonoses foi de 72.334; 

números de exames para diagnostico de 

Leishmaniose Visceral Canina foi de 1.549 e o 

número de imóveis de pesquisa na zona urbana e 

rural para a Doença de Chagas foi de 19. O vereador 

Robert Delmondes questiona a respeito das 

denúncias que foram feitas com relação a qualidade 

da agua da nossa cidade.  O Sr. Eduardo Freitas diz 
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que com relação a essa situação da agua diz que o 

município coletará os materiais a cada dois meses 

para a análise e o Laboratório LACEM fará os 

exames. O vereador Divino Bethânia Júnior pergunta 

se o município já dispõe de laboratório próprio? O Sr. 

Eduardo diz que houveram algumas mudanças com 

relação as competências e algumas foram 

encaminhadas para a Secretária de Meio Ambiente. 

A vereadora Paula Zerbini diz que é preciso que as 

análises sejam feitas após a colheita do material, pois 

é sabido por todos que há localidades em que a agua 

está saindo com a quantidade de cloro muito mais alto 

do que é permitido e se esse material se for enviado 

para fora o cloro irá evaporar, ou seja, os resultados 

das análises não serão realmente o que corresponde 

a quantidade usada pela Empresa BRK. O Sr. 

Eduardo diz que com relação a situação do cloro 

sempre que notificam a Empresa BRK a situação é 

corrigida, ou seja, eles regulam a quantidade de cloro 

e assim é feito com todos as análises que dão 

resultados alterados. O vereador Divino Bethânia 

Júnior questiona sobre os imóveis fechados ou 
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abandonados como é feito o trabalho dos agentes? O 

Sr. Eduardo diz que não podem entrar no imóvel sem 

autorização do proprietário, caso seja feito uma 

denúncia precisam de autorização judicial, pois isso 

seria invasão de propriedade, mas sempre que são 

notificados sobre um determinado imóvel as 

providências são tomadas. Com a palavra a Sra. 

Thaize Helena Cordeiro – Superintendente Atenção 

Básica, ressalta sobre os Indicadores de Atenção 

Básica: 0,13 de razão de exames citopatológicos do 

colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos; 0,20 

razão de exames de mamografia de rastreamento em 

mulheres de 50 a 69; proporção de parto normal no 

SUS e na Saúde Suplementar foi de 37; cobertura 

populacional estimadas pelas equipes de atenção 

básica foi de 68,62; cobertura populacional estimada 

pelas equipes de Saúde Bucal foi de 68,62 e 13,58 

proporção de gravidez na adolescência de 10 a 19 

anos; quanto as consultas médicas EACS/ESF foi de 

44.045; de consultas Pré-Natal foi 5.259 e de Visitas 

Domiciliares dos Agentes Comunitários de Saúde foi 

103.640. Com a palavra a Sra. Gisliane Oliveira 
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Martins – Superintendente Atenção Especializada 

ressalta com relação aos Indicador da Atenção 

Especializada: 12 ações de Matriciamento foram 

realizadas por CAPS com equipes de Atenção 

Básica, quanto as Internações no Hospital de 

Araguaína Dr. Eduardo Medrado foram realizadas 

577; os Atendimentos com classificação de Risco 

prestados na UPA Araguaína Sul foram 28.086; 5.373 

foram as consultas especializadas ambulatoriais 

realizadas no Ambulatório Municipal de 

Especialidades – AME; 15.421 número de Exames e 

procedimentos especializados realizados no 

Ambulatório Municipal de Especialidades – AME; 

6.021 número de Atendimentos dos pacientes 

acolhidos pelo CAPS AD; 8.905 número de visitas do 

Serviço Domiciliar – SAD, 29.249 número de 

Atendimentos na Clínica Escola Mundo Autista. Com 

a palavra o Sr. Nailton de Andrade Oliveira- 

Coordenador da Ouvidoria do SUS, que faz a entrega 

de um panfleto sobre o número telefônico da 

Ouvidoria que é o 156 e pede a todos que colaborem 

e sempre que for necessário comuniquem a Ouvidoria 
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para que cada vez mais as qualidades dos serviços 

sejam priorizadas. A vereadora Zezé Cardoso 

parabeniza os profissionais da saúde pelas 

informações precisas. Com a palavra o Sr. Eduardo 

Cunha da Silva – Diretor do NAT JUS – Núcleo de 

Apoio Técnico destaca que o Núcleo é composto por 

uma equipe multidisciplinar, que tem por objetivo 

prestar informações técnicas à Defensoria e 

Ministério Público, bem como aos Magistrados, para 

melhor subsidia-los a assegurar as ações e os 

serviços públicos de saúde, ressaltando as demandas 

que foram executadas: total de 359 demandas 

administrativas; 328 resolutividade administrativa do 

NAT; 31 demanda judicializadas; 03 liminares 

deferidas e 28 liminares indeferidas. A palavra é 

aberta aos vereadores. O vereador Geraldo Silva 

assume a Presidência da Mesa Diretora. Com a 

palavra o vereador Robert Delmondes diz que por se 

tratar de saúde pública, faz uma recomendação para 

que a Sra. Secretaria Ana Paula possa interferir e 

ajudar quanto a demanda da falta de um Cemitério 

Público e com relação a qualidade da agua que é 



 
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 

 

fornecida pela Empresa BRK. A Sra. Secretária Ana 

Paula diz que já conversou com o Sr. Prefeito sobre 

essa situação do cemitério público. A vereadora 

Paula Zerbini (professora Paula) solicita da Sra. 

Secretária Ana Paula que encaminhe para esta Casa 

de Leis todos os Contratos Temporários na Saúde 

com seus respectivos cargos. O vereador Marcos 

Duarte pergunta sobre o protocolo do número 0800 

da Saúde, pois as consultas não estavam sendo 

constadas no sistema e se isso foi regularizado, pois 

fez essa solicitação na última audiência da saúde.  

Com a palavra o vereador Terciliano Gomes 

questiona sobre o atendimento na UPA, se há um 

relatório sobre o fluxo de atendimento quanto as 

prioridades. Com a palavra a Sra. Secretária Ana 

Paula fala sobre o concurso público da Saúde, foi no 

ano de 2020, tem dois anos de vigência e podendo 

ser prorrogado por mais dois anos e que os 

aprovados estão sendo chamados conforme a 

demanda. Quanto a questão do agendamento do 

0800, diz que é um serviço muito oneroso chega a 

custar em torno de R$40 a R$60 mil reais e que estão 
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estudando a implantação de um Aplicativo que além 

de agilizar o atendimento o custo será bastante 

reduzido. O vereador Marcos Duarte parabeniza a 

Secretária de Saúde pela implantação do Aplicativo, 

mas diz que lhe preocupa com relação as pessoas 

idosas e que não sabem mexer com a internet como 

será feito? A Sra. Secretária diz que a maioria dos 

idosos que são atendidos nas UBS já possuem 

cadastros pelos programas, mas mesmo com a 

implantação do aplicativo irão manter o 0800 para 

atender as pessoas que não souberem mexer com o 

aplicativo até tentarem resolver de um todo essa 

situação.  A Sra. Secretária informa que as Emendas 

Parlamentares serão anotadas e estudados seus 

direcionamentos conforme a necessidade de 

urgência. Com a palavra o vereador Divino Bethânia 

Júnior ressalta que há problemas na Saúde que são 

questões básicas como falta de saneamento básico, 

imóveis com canos estourados, imóveis que não 

obedecem ao Código de Postura do Município e que 

a Lei que autoriza o DEMUPE a fazer a limpeza 

desses imóveis e colocar a cobrança juntamente com 
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o IPTU já foi aprovado por essa Casa de Leis, o 

vereador Divino Bethânia Junior fala também dos 

inúmeros imóveis que possuem fossas vasando dia e 

noite, sem contar com o péssimo serviço que é 

oferecido pela Empresa BRK, ou seja, esses tipos de 

problemas e de demandas não serão resolvidos pela 

Secretária da Saúde pois isso é educação e é Saúde 

Básica que começa dentro de casa e pede a Sra. 

Secretaria Ana Paula que possa interferir no sentido 

de ajudar quanto a essas situações, pois todas 

refletem em problemas de saúde pública. O vereador 

Edimar Leandro pergunta como está o repasse do 

Estado para a Saúde e como está o andamento da 

Clínica da Mulher sobre a previsão de funcionamento.  

O vereador Jorge Carneiro (Sargento Jorge) 

questiona sobre Unidade de Saúde do bairro 

Eldorado, se a Sra. Secretária da Saúde tem alguma 

informação sobre a sua reativação. Com a palavra a 

Sra. Secretaria Ana Paula diz que o repasse do 

Estado está regular está sendo feito mensalmente, 

quanto a Clínica da Mulher – Hospital de Amor, o 

processo seletivo de profissionais já está sendo feito 
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e fará a cobrança para uma data certa de 

inauguração, pois essa inauguração foi prevista para 

ser feita no mês de maio, ressalta que com relação a 

UBS do bairro Eldorado, como foi inaugurado uma 

UBS no setor vizinho ao bairro Eldorado, está sendo 

feito um estudo para implantarem um local de 

atendimento as mulheres vítimas de violências na 

referida localidade onde funcionava a UBS do 

Eldorado, pois o número de casos de violência contra  

mulher está alarmante na nossa cidade. O Sr. 

Presidente em exercício ressalta que como foi 

acordado com todos os vereadores, devido ao 

adiantar da hora as matérias que não foram votadas 

serão apreciadas na pauta da próxima sessão. Nada 

mais havendo a tratar o Sr. Presidente em exercício 

vereador Geraldo Silva 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.  

 


