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ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª SESSÃO 
ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

 
Às oito horas e quarenta e cinco minutos, do dia vinte e três do mês de fevereiro, do 
ano de dois mil e vinte e um, na Sala das Sessões da Câmara Municipal de Redenção 
– PA. Plenário Pedro Alcântara, reuniram os Vereadores do Município de Redenção, 
sob a Presidência do vereador Gabriel Salomão, auxiliado pelos vereadores Bella na 
1ª Secretaria, Hugo Tomé na 2ª Secretaria e Denison Moreira na vice-presidência. 
Solicitou a 1ª Secretária a fazer verificação do quórum. Houve quórum, com a ausência 
do vereador Marcos Sérgio. O Presidente justificou a ausência do vereador Marcos 
Sérgio informando que o mesmo testou positivo para COVID-19 e se encontra em 
tratamento. Em seguida, solicitou a todos a ficar de pé em saudação as Bandeiras 
Nacional, Estadual e Municipal. Na sequencia, foi lido um trecho bíblico: Salmos 29:1, 
pelo 2º Secretário. Em seguida, o Presidente solicitou a 1ª Secretária para fazer a 
leitura do EXPEDIENTE: Ata da 1ª Sessão Ordinária, realizada em 22.02.21; Leitura 
do Ato do Presidente 001/2021, regulamentação das Audiências Públicas online; 
Oficio n. 071/21-GPM/RED, ao Presidente da Câmara, que solicita o inserir na pauta a 
deliberação do Projeto de Lei n. 012/2020-GPM/RED, que trata sobre a elaboração 
orçamentaria para o ano de 2021, e o Projeto de Lei n. 015/20-GPM/RED, de 13.11.20, 
que estima a receita e fixa a despesas do município de Redenção, para o exercício do 
ano de 2021 e, dá outras providências; Oficio n. 4583/SSL, Gabinete a Assembleia 
Legislativa, Estado do Pará, que encaminha cópia anexo da moção n. 643/20 (Solicita 
em caráter de urgência a Secretaria do Estado de Segurança Pública e Defesa Social, 
ao Ministério Público do Estado e Defensoria Pública do Estado do Pará, celeridade no 
processo de investigação do desaparecimento do senhor Cicero José Rodrigues de 
Sousa) de autoria do Deputado Carlos Bordalo. Em seguida, o Presidente fez o 
ENCAMINHAMENTO: Para a Comissão de Finanças e Orçamento da matéria: Projeto 
de Lei n. 012/2020-GPM/RED. Na sequencia, declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: 
Assumiu a tribuna o vereador Nilton César, que cumprimentou a todos presentes e 
afirmou achar inadmissível que pessoas que tentam defender os direitos da sociedade, 
na grande maioria, os menos favorecidos, que acabem sofrendo o que o senhor Cicero 
provavelmente sofreu. Não sabe qual termo usar por que esse caso ainda não houve 
um desfecho, mas conheceu ou conhece o senhor Cicero e ele foi ou é um cidadão de 
Redenção que lutou ou luta sempre por essas classes menos favorecidas. Gostaria de 
ter palavras para consolar a família desse jovem que sofre muito com o seu 
desaparecimento, mas que Deus abençoe a justiça para que em pequeno espaço de 
tempo feche esse caso. Informou que o vereador Marcos Sérgio testou positivo para o 
COVID-19, e alertou à sociedade que o problema continua sim, e que tenham a 
preocupação com os familiares que estão em casa. Infelizmente se percorrerem a 
cidade nos finais de semana, principalmente as conveniências, verão superlotadas. 
Precisam ter a diversão, mas devem ter a consciência que tem em casa um pai, uma 
mãe, uma avó, e que possam ter cuidado para não levar esse problema para dentro de 
casa, por que ele ainda existe. Assumiu a tribuna o vereador Zé Roberto, que 
cumprimentou a todos presentes, e agradeceu ao Dr. Marcelo Benjamin por esclarecer 
a alguns vereadores a respeito de informações necessárias desta casa de leis. Disse 
que devem ter a responsabilidade em relação da pandemia. E sobre o senhor Cicero, 
ele tomava medicamento controlado, e quando era diretor do Hospital Iraci ele o 
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procurava em busca de medicamento. E sempre comparou o senhor Cicero, o senhor 
Antônio e o senhor Nelson, os três homens que mais andam a pé em Redenção, e 
lamentou o caso do senhor Cicero e entende que a justiça da terra pode falhar, mas a 
de Deus não falha. E sobre a pandemia precisam buscar a prevenção, primeiro a de 
Deus, depois a mascara. Indicou a seguinte receita para as pessoas que inicie algum 
sintoma: um cabo de garfo de bicarbonato, e um limão exprimido em meio copo de 
agua morna, e faz o gargarejo e isso elimina caso a bactéria esteja na garganta onde 
fica alojado por três dias. O estagio do pulmão é mais complicado, só sabe quem 
passou por essa situação. E não podem invocar o nome de Deus em vão, e quando a 
sua esposa ficou do jeito que não tinha aonde mais pegar veia, e o próximo passo seria 
entuba-la, foi à hora em que colocou o joelho no chão e orou com muita fé a Deus, e 
uma senhora pequena chegou e encontrou a veia e a situação começou a ficar 
controlada. Pediu para todos beberem bastante água por que ela controla a pressão 
arterial. E o grande risco são as pessoas que tem problemas de outras doenças que 
podem agravar o caso rapidamente. Precisam sim prevenir para não levarem esse mau 
para casa. Agradeceu ao senhor Fernando por ter lhe servido no momento em que sua 
esposa estava passando mau, portanto, deve muito a essa pessoa e da mesmo forma 
que foi servido estar disposto a servir a sociedade nos momentos mais difíceis. 
Assumiu a tribuna a vereadora Bella, que cumprimentou a todos presentes, e 
esclareceu sobre a Mesa Diretora sendo a sua pessoa a 1ª Secretária, uma vez que é 
de interesse de todos e um compromisso que fez de ser transparente. E já lhe 
perguntam sobre a prestação de contas da casa, e ontem em um discurso do 
excelentíssimo vereador Delegado Washington que mencionou algumas falhas na 
gestão passada, e já quer passar em nome da Mesa Diretora a situação financeira da 
Câmara Municipal, mas esclareceu antes que a atual gestão da Casa Legislativa não 
pode pagar pelo erro da gestão passada, se não sobrou dinheiro em caixa da gestão 
passada quer informar que nesta gestão sobrou, e que só no mês de janeiro sobrou R$ 
165.000,00, no mês de fevereiro também sobrou, e só nesses dois meses de gestão há 
R$ 311.000,00 em caixa. Esteve pessoalmente junto com o vice-presidente e o próprio 
presidente acompanhando as finanças da casa, vendo os pagamentos de cada 
contrato e folha de pagamento de servidores. É nova, mas tem a convicção de fazer o 
seu melhor para ser transparente com os seus colegas vereadores e a população de 
Redenção. E se colocou a disposição para tirar qualquer dúvida. Ressaltou que existe 
sim um pagamento da gestão passada onde foi feita uma negociação e estão pagando 
essa divida, porem, ela foi colocada em plenário e foi aprovada, e se os outros colegas 
quis pagar por isso não é a nova gestão que será culpada,  por isso irão pagar. Pediu a 
população para se prevenir contra a pandemia por que ela a cada dia está aumentando 
o numero de casos, e ontem um colega testou positivo. Caso alguém sentir algum 
sintoma que se afaste para evitar maiores prejuízos, sendo que há um problema serio 
de poucos leitos e precisam fazer o que for possível para evitar esse mal. Assumiu a 
tribuna a vereadora Silvani Borges, que cumprimentou a todos presentes, e comentou 
sobre a pessoa do senhor Cicero, participou com ele do Conselho de Saúde do 
Município, um homem que andava de sol a sol em prol de lutar em favor dos menos 
favorecidos, que defendia os portadores de epilepsia, e pelo que indica deu a vida pela 
causa. Está no grupo da família do mesmo e de fato precisam dar uma resposta, 
portanto, não podem cruzar os braços diante dessa situação por que essa pessoa 
sempre lutou em prol dos menos favorecidos. Devem levar em consideração que o 
ocorrido foi em época de eleição e o mesmo era candidato e isso torna um crime 
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federal também, e precisam se unir em prol desta causa. E sobre o convid-19, quando 
o Governador veio a Redenção fez um oficio e o entrou nas mãos do governador, onde 
solicitava a abertura dos oito leitos de UTI. Foram protocolados e instalados 18 leitos 
em Redenção, mas com a queda do numero de infectados na época da politica foram 
retirados 8 leitos e ficaram apenas 10 que são insuficientes, uma vez que o Hospital 
Regional atende toda uma região do Araguaia. Informou que foram abertos quinze 
leitos no hospital de Conceição do Araguaia, porem, quem entende um pouco de saúde 
vai saber que quase que 70% dos pacientes que são entubados vão precisar do 
procedimento de hemodiálise, que foi o caso do amigo recente que evoluiu a óbito, 
tonando-se esses 15 leitos de Conceição ineficientes e ineficazes, por que na maioria 
dos vezes o paciente não consegue chegar em vida até Redenção e acabam perdendo 
mais um cidadão. Portanto, já mandou para o Ministério Público estadual essa situação 
da retirada dos nossos leitos. Como foi citado também, tiveram um colega que testou 
COVID-19 após sair da Câmara. Sabe que a minoria das pessoas são assintomáticas, 
mas a maioria não, e como um colega citou, devem sim ter cuidado em casa, e aqui 
tem pessoas de mais de 60 anos. E informou que existe uma lei federal que se a 
pessoa agir de forma a transmitir uma molesta grave que estar contaminado, capaz de 
produzir contagio, existe pena de reclusão de um ano a quatro anos e multa, portanto, 
pediu aos colegas que se tiverem sinais ou sintomas que permaneçam em casa, por 
que todos tem uma família, todos têm direitos, e se isso voltar acontecer ira sim usar os 
rigores da lei, pois a sua saúde e de toda população estava em risco, e não pode em 
toda sessão ir fazer um exame. E se tiver em duvida fica em casa e depois volta a 
trabalhar, por que o covid-19 mata e existiam pessoas que tinham nome e endereço e 
foram vitimas desse mal. Por não haver matérias a serem deliberadas na Ordem do 
dia, o Presidente passou a presente sessão fase de EXPLICAÇÃO PESSOAL. Todos 
os vereadores dispensaram o uso da palavra. Nas considerações finais: Hoje é o dia 
do Rotariano. O Presidente agradeceu a presença de todos e os convidou para a 
próxima sessão ordinária que acontecerá amanhã no horário regimental. E por não 
haver mais o que deliberar, deu por encerrada esta sessão às nove horas e vinte e 
quatro minutos. Pela aprovação. Gabriel Salomão ________________ Presidente. 
Bella ______________ 1ª Secretária. Hugo Tomé ________________ 2º Secretário. 
Denison Moreira ____________________ Vice-presidente. ****************************** 
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