ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
PODER LEGISLATIVO

ATA DA 3ª 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 quatro 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 27:7,
pelo 2º Secretário. Presidente convidou para fazer parte da TRIBUNA DE HONRA: O
Pr. Severino Neto. Em seguida, solicitou a 1ª Secretária para fazer a leitura do
EXPEDIENTE: Ata da 2ª Sessão Ordinária, realizada em 23.02.21; Projeto de Lei
Complementar nº 001/21- GPM de 18.02.21, de autoria do Poder Executivo, que cria
cargos e autoriza contratação para a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e, dá outras providências; Projeto
de Lei Complementar nº 002/21- GPM de 18.02.21, de autoria do Poder Executivo,
que dispõe sobre desmembramento da Secretaria Municipal de Agropecuária,
Aquicultura, Indústria e Comércio e, dá outras providências; Projeto de Lei nº 001/21GPM, de 11.02.21, autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a
conceder desconto no pagamento da TPP – Taxa Regular do Poder de Polícia e IPTU
2021e, dá outras Providências; Projeto de Lei nº 001/21-CMR, de 23.02.21, autoria da
Vereadora Silvani Borges, que dispõe sobre a reabertura dos Telecentros na cidade de
Redenção, Estado do Pará e, dá outras Providências; Indicação 001/21-CMR, de
18.02.21, de autoria do Vereador Zé Roberto, que indica a necessidade da construção
do Hospital Específico para a “Saúde do Homem”. Em seguida, o Presidente fez o
ENCAMINHAMENTO: Para a Comissão de Justiça e Redação Final as seguintes
matérias: Projeto de Lei Complementar nº 001/21-GPM/RED; o Projeto de Lei
Complementar nº 002/21-GPM/RED; o Projeto de Lei nº 001/21-GPM/RED; e o
Projeto de Lei nº 001/21-CMR. Em Questão de Ordem, o vereador Zé Roberto,
solicitou para a Comissão responsável por analisar os respectivos processos acima,
encaminhar para os vereadores um relatório das matérias mencionadas. Na sequencia,
o Presidente declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: Assumiu a tribuna o vereador
Delegado Washington, que sugeriu, para facilitar a compreensão de cada matéria, a
disponibilização de cópia para cada vereador das matérias em tramitação em cada
sessão. Parabenizou a leitura na integra e de forma clara da 1ª Secretária, mas
acredita que essas cópias das matérias vão agilizar ainda mais o entendimento para
cada vereador. Teceu criticas aos projetos de leis apresentado pelo governo municipal
para criar subsecretarias, uma vez que estão em um período de economia, com um
país quebrado, uma vez que nunca precisou de secretários adjuntos. E área técnica é
para quem tem formação na área especifica, e para sua pessoa secretaria de saúde
quem tem que atuar é médico que tem perfil de administrar a coisa pública, e não
nomear pessoas que por sua vez venha criar esse custo que os contribuintes têm que
pagar a conta, portanto, pediu para os colegas analisar bem qualquer projeto que
1

venha com a intenção de criar cargos. Já que há tanta preocupação com a COVID-19
no município de Redenção, ao analisar no Tribunal de Contas do Estado do Pará e no
Portal da Transparência do Município de Redenção pode ver que o município de
Redenção recebeu para combater a COVID-19 do governo Federal - Ministério da
Saúde o valor de R$ 9.069.469,83, ou seja, quase dez milhões de reais, e a pergunta
é: onde foi aplicado esse dinheiro? O município de Redenção já perdeu 85 pessoas
para a COVID-19, são 85 famílias que estão sofrendo a perca do ente querido, mas
para onde foi todo esse dinheiro ex-secretária de saúde? Até hoje o município de
Redenção não tem um tomógrafo para verificar a cabeça dos infectados, e esse
aparelho custa em torno de R$ 1.000.000,00. Até hoje estão comprando exames de
clinicas particulares, mas será por que estão fazendo assim? Inclusive com licença de
licitação aparada por lei federal. Mas por que o prefeito ao invés de comprar o exame
não compra um aparelho que custa apenas R$ 1.000.000,00 para atender toda uma
região. Poderiam ter adquirido 10 leitos de UTI que custa R$ 300.000,00 cada, que
assim seriam investidos apenas R$ 3.000.000,00, mesmo assim ainda sobrariam mais
de R$ 5.000.000,00. Mas cadê o dinheiro? Por que não compraram os leitos de UTI? E
as pessoas estão morrendo por falta de administração do município, e agora estão
querendo criar cargos para beneficiar a secretaria de saúde e o povo morrendo.
Informou que ira acionar a Policia Federal em Brasília por que se trata de verba federal
em função do mal uso do dinheiro público. As porcarias de cabines de desinfecção que
não passam de dez, foram gastos o valor de R$ 451.600,00, isso para construção e
aquisição, uma porcaria que não serve para nada; e para manutenção dessas cabines
de desinfecção foram gastos mais R$ 548.000,00, perfazendo um total de R$
999.799,88 pagos nas porcarias das cabines de desinfecção que não servem para
nada. Pediu desculpas pelas palavras, mas tem que falar e tem imunidade parlamentar
e precisa falar! Assumiu a tribuna o vereador Rodrigo Universo, que cumprimentou a
todos presentes, e comentou sobre os projeto que foram apresentados nesta sessão,
entende que todos com sua importância, fundamentados com um por quê. Existe uma
equipe técnica justamente para designar os motivos do por que são designados para
esta casa. E o teor do projeto é bem claro, portanto, conscientizou a todos que a única
e exclusiva intenção é atender a população, e por mais que tenham a frente de uma
pasta uma pessoa que não seja técnica, mas existe um procedimento para que esse
apresente tal matéria. E pediu para a Mesa Diretora dar celeridade na tramitação das
matérias apresentadas para que sejam aprovados, no entanto, se colocou a disposição
para reunir com os vereadores que tem alguma dúvida a ser esclarecida junto com a
parte técnica. Por fim, parabenizou os vereadores e governo municipal pelos projetos
apresentados por serem de suma importância para atender a sociedade. Assumiu a
tribuna o vereador Zé Roberto, disse ao Presidente, que é jovem, e muitos criticaram,
mas tinha certeza que o mesmo faria o melhor mandato de Presidente desta Casa
Legislativa. Já esteve aqui por dois mandatos e viu o telefone ser cortado, o risco da
energia ser cortada por atraso de pagamento, o problema de repassar os recursos
recolhidos ao IPMR. E viu ontem o pronunciamento da 1ª Secretária sobre as sobras
de recursos desta casa, que poderá ser aplicadas em entidades importantes de nosso
município. E lamentou esse tempo todo não ter um aparelho de tomógrafo a disposição
do povo na área da saúde, um aparelho de RAIO-X, um Aparelho de Ressonância a
disposição do povo, e muitos vão aos postinhos e esbarram nos poucos exames
disponíveis, sua grande maioria é feito de forma particular. Precisam sim se posicionar
no sentido de fiscalizar. Entende que o povo precisa dos vereadores. Comentou sobre
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outra necessidade que é a TFD que precisa ter uma atenção melhor do governo
municipal. Informou que nunca indicou ninguém para trabalhar na Prefeitura, todos os
projetos que vierem do Poder Executivo para esta casa, precisam acompanhar e votar
com responsabilidade, assim, serem a melhor câmara que já existiu nesta cidade.
Assumiu a tribuna o vereador Nilton César, que cumprimentou a todos presentes, e
pediu para o pastor presente nesta sessão que ore, por que já foi percebido que há
muitas coisas a serem corrigidas em nossa cidade. Sugeriu a nova Administração,
mesmo acreditando ser uma gestão continuada, que alguns erros já deveriam ter sido
corrigidos. Quanto à criação de novos cargos e subsecretárias, é servidor público a
mais de trinta anos e é comum a seguinte prática: os servidores que não votou na
gestão eleita ficarem quatro anos encostados em algum canto de uma secretaria.
Portanto, sugeriu que fossem aproveitados esses servidores que estão em algum canto
de uma secretaria encostados, sendo vistos como opositores. Como servidor público
concursado não pode admitir isso. Diante disso, pediu para o Governo Municipal
aproveitar essa mão de obra que esta sendo subaproveitadas e estão recebendo o
salário todos os meses, e assim assumam os cargos que o Poder Executivo está
sugerindo. Em relação a pastas de Agriculta, Indústria e Comércio, sua sugestão é que
reestruture, por que estão vivendo um momento difícil no mundo e todo recurso público
que for economizado tanto na Câmara como na Prefeitura precisam voltar para a
sociedade em forma benefícios. Enquanto ao desconto do REFIS e a taxa do poder de
policia, que é o alvará de licença de nossa cidade e do IPTU, sugeriu que essas
matérias sejam colocadas para avaliação o mais rápido possível, por que o comércio e
o serviço é o que sustentam esta cidade. E tem ouvido que a demora da emissão dos
alvarás muitos empresários perdem financiamento nos bancos, outros perdem prazos
de licitações. Em Questão de Ordem, a vereadora Bella, solicitou ao presidente que
permitisse ao pastor Severino Neto trazer uma palavra de Deus para esta casa de leis.
O Presidente permitiu, mas depois do término da sessão. Assumiu a tribuna a
vereadora Silvani Borges, que cumprimentou a todos presentes, e comentou sobre o
projeto do Poder Executivo que propõe as secretarias adjuntas e os assessores, na
verdade propôs cópias dos projetos anteriormente para que possam estudar
detalhadamente e dá o voto de acordo com a legalidade e no que acreditam ser o
correto, se necessário for solicitar a parte jurídica da prefeitura para lhes apresentar
explanações de tais projetos. Informou em relação aos secretários adjunto sempre
houve, mas na gestão passado que foi suspenso. E concorda que devem sim ser
utilizadas questões técnicas, e que concorda que não podem brincar com dinheiro
público por que estarão brincando com vidas, e informou que não são apenas 80
óbitos, mas sim 97 até ontem. Isso mostra a real necessidade de uma atenção
redobrada da saúde, uma assessoria técnica presente e o caso de averiguar cada
pauta para que possam votar de forma consciente. Hoje tem 683 pessoas
contaminadas pelo COVID-19; 654 em tratamento; 29 sem sintomas e 7 hospitalizados
nos dez leitos que tem no hospital Iraci. Isso sem contar os leitos do Hospital Regional.
E sobre essa pauta solicitou que fosse encaminhada todas que for para votação para
fazer uma previa leitura e assim votarem de forma consciente. Sobre o projeto do
REFIS que votem o mais breve possível. E sobre o projeto de lei que trata sobre os
desmembramentos das secretarias de agriculta, indústria e comercio, é totalmente de
acordo, por que estão passando por um período de expansão e a tecnologia da
informática é muito importante, tanto que fez um projeto baseado nisso, e agricultura
estar em grande expansão. E sobre o seu projeto, hoje tem os telecentros que foram
3

criados para colocaram em praticas as politicas públicas voltadas para a área da
tecnologia da informática e eles estão todos fechados, e através do projeto solicitou
que todos os Telecentros fossem reabertos e oferecendo o que diz de fato a lei, que é
uma internet de qualidade, de banda larga onde as pessoas possam fazer cursos,
oficinas, levando em consideração que estão passando por um período de pandemia,
onde as aulas são online, e a nossa população a sua maioria é carente e não tem
acesso um celular ou internet e muitas das vezes estão sendo prejudicadas pela falta
de politicas publicas, por isso pediu apoio de todos os colegas nessa matéria. Fez uso
da palavra o vereador Hugo Tomé, disse para a vereadora Silvani Borges que é a
favor do seu projeto e não sabe o por quê os telecentros foram fechados. Fez uso da
palavra o vereador Jurandir Guedes, que solicitou do Líder de Governo informações
sobre os testes rápidos para COVID-19, por que não estão sendo mais oferecidos a
sociedade, e por que o Governo não está fazendo os reparos necessários nos asfaltos
de nossa cidade. Fez uso da palavra o vereador Rodrigo Universo, que respondeu
que terá o maior prazer buscar essas informações citadas, mas pediu para o mesmo
formalizar esse pedido de informações. Por não haver matérias a serem deliberadas na
Ordem do dia, o Presidente passou a presente sessão fase de EXPLICAÇÃO
PESSOAL: Fez uso da palavra o vereador Delegado Washington, disse que vem
recebendo algumas reclamações da população que o hospital Materno Infantil ha muito
tempo não vem garantindo com que a parturiente tenha condições para indicar um
familiar para ficar do seu lado nesse momento afetivo que garante também um bom
desenvolvimento a criança. Informou que há uma lei em vigor no Brasil que dar esse
direito a parturiente de ter um acompanhante junto do trabalho de parto, parto e pós
parto imediato, portanto, solicitou o apoio dos colegas para buscarem o cumprimento
dessa lei, inclusive estará encaminhando ofícios aos órgãos competentes cobrando
esse direito das mulheres e preservar o bom crescimento dos bebes. O Presidente
informou que a assessoria da casa lhe informou já existir uma lei de autoria da exvereadora Pastora Val garantido o acompanhante para as parturientes, desde já
solicitou a localização da lei, e hipotecou apoio para coloca-la em vigor. Fez uso da
palavra a vereadora Bella, que informou ao vereador Delegado Washington que
também teve essa preocupação de buscar a aplicabilidade dessa lei que garante o
acompanhante para as parturientes, inclusive citou o numero do oficio que encaminhou
cobrando o cumprimento da lei, mas a secretaria de saúde não regulamentou por que o
Hospital Materno Infantil não tem estrutura para receber esse acompanhante.
Ressaltou que não estar defendendo a prefeitura, simplesmente informa aquilo que foi
ver em loco com o vereador Denison Moreira, portanto, precisam lutar para que
possam construir um hospital de qualidade para garantir esse momento tão importante
da vida da mulher. Assumiu a tribuna o vereador Renival, disse que em relação as
matérias que já foram muito bem lidas pela 1ª Secretaria, percebe muitas falas
paralelas no momento dessa leitura e precisam corrigir isso, principalmente quando
estiver sendo lidas as matérias, e precisam de pelo menos 24h para analisa-las para
depois poder votar aprovando ou não. Gostaria de saber por que foram tiradas as
farmácias dos postinhos e colocadas em um único lugar que dificultou a vida dos que
mais precisam, e conhecem pessoas que não tem nenhuma bicicleta e precisam pagar
um moto taxi para chegar ao local, e muitos não tomam o medicamento, não por que
não tem na rede pública, mas pela dificuldade de acesso. Fez uso da palavra o
vereador Denison Moreira, disse que foi mais a vereador Bella ao Hospital Materno
Infantil onde puderam fazer uma visita, conhecer todas as repartições e observaram
4

certas situações. Onde é feito o parto é pequeno, e hoje em virtude do COVID-19 foi
proibido a entrada de acompanhantes, mas antes quando o fluxo de gestantes em
período de parto era de até quatro, eles deixavam o acompanhante entrar, mas
passando desse numero ficava difícil por falta de espaço. Pediu para os demais
colegas irem lá fazer uma visita e acredita que serão muito bem recebidos. Fez uso da
palavra o vereador Zé Roberto, disse que apoia essa ideia de visitar o hospital. Disse
que gosta muito de acompanhar e ajudar as pessoas que estão no processo de gestão,
mas agora devido a COVID-19 não está tão assim, mas fica muito feliz em ver tantos
vereadores interessados pela saúde pública. Fica feliz em ver o vereador Delegado
Washington falando sobre a construção das novas instalações do Hospital Materno
Infantil, deseja que aquele local seja ampliado com atendimento para gestantes e
garante o direito para as acompanhantes, e fara um indicação e espera que todos
assinem com esse objetivo. Informou ficar preocupado com os valores destinados ao
combate a pandemia, e precisam sim ficar atentos. E parabenizou o Delegado por
trazer essa preocupação da necessidade de uma acompanhante para a parturiente. E
informou que o técnico de saúde é o que mais trabalha. E comunga sim com a
preocupação do vereador Nilton César sobre os servidores que ficam ociosos e
precisam ser aproveitados pela gestão, e apoia também. O Presidente determinou a 1ª
Secretária a fazer leitura da Lei n. 685, que dispõe sobre a obrigação do município de
Redenção, como o SUS de regulamentar o direito da presença junto a parturiente de
acompanhante durante o trabalho de parto e pós parto e mediante, e dá outras
providencias. Pediu em função do questionamento feito pelo vereador Delegado
Washington. Assumiu a tribuna o vereador Evilázio Chaves, disse que os projetos hoje
só foram apresentados para tomada de ciência, e será sim importante a cópia para
poderem acompanhar com maior ciência. E o acompanhante para gestantes precisam
sim buscar solucionar, caso for necessário buscará converter os recursos para os
quilômetros de asfaltos que conseguiu em recursos para solucionar esse problema que
é um caso de calamidade pública, e acredita que se unirem nesse sentido poderão
construir um novo hospital para garantir esse direito as parturientes. Em aparte o
vereador Leandro Onofre, disse que foi uma emenda parlamentara para pavimentação
asfáltica, e se comprometeu em ir a Belém em busca de recurso para construção de
um novo Hospital Materno Infantil. Continuou o vereador Evilázio Chaves, e se colocou
a disposição para converter esse recurso no sentido de buscarem se unir e
conseguirem esse recurso, e se tiverem união com certeza terão sucesso. Em aparte
vereador Rodrigo Universo parabenizou a atitude do vereador Evilázio Chaves e
como sabe das dificuldades para se acompanhar o nascimento do filho que conforta e
muito a mãe, fica muito feliz pela atitude de sensibilidade dos edis em relação a
necessidade do acompanhante, e juntos cada um em busca de emendas dos seus
deputados poderão solucionar esse problema. Continuou o vereador Evilázio Chaves,
disse que irá sim buscar converter quilômetros de asfaltos em recurso para esse
hospital Materno e lutar juntos para solucionar esse problema, por que a união faz a
força. Em Questão de Ordem, o vereador Nilton César, solicitou ao Presidente licença
para se retirar do Plenário para poder encaminhar um adolescente de 16 anos para
iniciar o tratamento de câncer nesta sexta-feira no Hospital do Amor em Barretos. Fez
uso da fala a vereadora Silvani Borges, disse que como assistente social e diretora de
hospital não poderia permitir que esse direito as parturientes fosse oferecido por causa
da estrutura física do hospital que não permitia isso acontecer. Todos sabem que é
direito ter o acompanhante, mas em primeiro lugar devem garantir a vida. E quando era
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diretora, tem apenas 14 leitos no Materno e muitas das vezes abriam essa prerrogativa,
mas muitas das vezes não tinha como, por que não é apenas colocar do lado o
acompanhante, deveria ter como acomoda-los. Concorda com o vereador Evilázio
chaves quando diz que precisam se unir para construir outro hospital Materno Infantil,
com espaço necessário e acomodações necessárias exigidas por lei. Em questão de
ordem o vereador Denison Moreira fez a leitura da resposta do oficio da prefeitura,
que demostra a dificuldade que se tem para cumprir a lei de acompanhamento de
gestantes. Assumiu a tribuna o vereador Leandro Onofre, disse que estão se
colocando a disposição para buscarem recursos, e precisam se unir para discutirem
sobre as emendas impositivas que cada vereador desta casa tem direito, e poderiam
destiná-las para construção desse hospital Materno Infantil, desde já propôs em colocar
suas emendas impositivas para esse fim e espera contar com os colegas. O
Presidente também se propôs assim fazer com suas emendas impositivas
acompanhando o vereador Leandro Onofre. 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 dez horas e cinquenta e
oito minutos. Pela aprovação. Gabriel Salomão ________________ Presidente. Bella
______________ 1ª Secretária. Hugo Tomé ________________ 2º Secretário.
Denison Moreira ____________________ Vice-presidente. ******************************
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