ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
PODER LEGISLATIVO

ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª SESSÃO
ANUAL DA 10ª LEGISLATURA
Às oito horas e cinquenta e cinco minutos, do dia dezesseis do mês de março, 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 Neguinho Eletricista. Em seguida, o Presidente solicitou a todos a ficar de
pé em saudação as Bandeiras Nacional, Estadual e Municipal. Na sequencia, foi lido um
trecho bíblico: Salmos 90:3, pelo 2º Secretário. Em seguida, o Presidente solicitou a 1ª
Secretária para fazer a leitura do EXPEDIENTE: Ata da 5ª Sessão Ordinária, realizada
em 15.03.21; Indicação 004/21-CMR, de 12.03.21, de autoria do Vereador Jurandir
Guedes, que indica a necessidade da construção de uma ponte na Rua C-5 que liga a
Rua Rio Dourado a Rua C-5, no Setor Capuava; Indicação 005/21-CMR, de 15.03.21,
de autoria do Vereador Zé Roberto, que indica a necessidade da construção do Hospital
da Mulher; Ato da Presidência n. 004/2021-CMR, que dispõe sobre a indicação do
representante da Câmara Municipal de Redenção no Gabinete de Gerenciamento de
Crise e enfrentamento da epidemia da COVID-19. Por não haver mais o que deliberar na
Ordem Dia, a Sessão Ordinária passou a fase de EXPLICAÇÃO PESSOAL: Assumiu a
tribuna o vereador Nilton César, que cumprimentou a todos presentes e parabenizou o
vereador Jurandir Guedes por ter visto a necessidade da construção desta ponte, e ao
vereador Zé Roberto por ver a necessidade da construção do hospital da mulher. Tem
visto a situação de uma instituição que trata de câncer e os três tipos de câncer mais
recorrente são: pele, próstata e mama. E acredita que sim, carece de uma atenção
especial para as mulheres por que a maioria delas sofrem por falta de estrutura do SUS
a nível Brasil, por que possíveis problemas de câncer de mama possam ser identificados
logo no inicio, elevando assim a taxa de cura a quase 100%. E afirmou que há 273
pessoas em tratamento de câncer de mama nessa instituição que representa. Por fim,
declarou apoio a ambos vereadores que apresentaram as indicações nesta sessão.
Assumiu a tribuna o vereador Zé Roberto, que cumprimentou a todos presentes e disse
que voltou para esta casa para lutar em prol de três pontos importantes, que são:
Hospital da Criança, Hospital da Mulher e Hospital do Homem. Espera em Deus que o
gestor municipal, com sua competência e força de vontade, realize, esses sonhos, por
que o momento mais difícil da vida é quando a saúde do ser humano é afetada. E
precisam ter esses hospitais para prevenir o agravo das doenças. Citou como exemplo o
PCCU, que é um exame preventivo que elimina uma serie de problemas de saúde da
mulher. Quantas mulheres morreram por falta desse exame preventivo? Sairá daqui com
dever cumprido se conseguir o apoio do Prefeito para a construção desses hospitais.
Assumiu a tribuna a vereadora Bella, que cumprimentou a todos presentes e comentou
sobre as indicações apresentadas nesta manhã e parabenizou os autores. Entende que
há necessidade dos hospitais da Mulher e do Homem, mas já indicaram nesta casa a
necessidade da construção do hospital Materno Infantil, é mulher e entende a grande
necessidade do atendimento voltado, humanizado e especial para a mulher e acredita
que dá para unir esses dois atendimentos em uma construção, para amenizar os gastos
com construções. Isso para não só construírem prédios e não darem conta de manter,
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por que ficou sabendo que construir é muito fácil, mas a grande dificuldade é manter
uma unidade de saúde funcionando com todos os equipamentos necessários, portanto,
crer que dar para unir crianças e mulheres na mesma estrutura. Em aparte, o vereador
Zé Roberto, disse que é uma das pessoas mais envolvidas na área da saúde pública, e
afirmou que onde leva-se crianças para receber atendimento médico é para atender as
crianças e afirmou que recurso existe e isso não é o problema, e ver que é necessária
sim a separação das áreas de forma que o atendimento será melhor e Redenção será
sim uma referencia nesse sentido, e se trabalharem na prevenção com certeza será
melhor. Continuou a vereadora Bella, disse que em nenhum momento afirmou ser
contra e afirmou que o seu questionamento é que tenham sim um local que funcione e
atende a população e não gere tanto gasto, até por que quem leva a criança no hospital
é a mãe, e que de fato esse prédio tenha estrutura para atender todas as
especialidades, para que não haja necessidade de deslocamento para fazer qualquer
tipo de exame por que no local há todo amparo para o atendimento necessário. Assumiu
a tribuna o vereador Rony, que parabenizou o vereador Jurandir pela indicação e o
vereador Zé Roberto também que busca a construção do hospital para tratar da saúde
da mulher, e afirmou que dá o seu total apoio nesse projeto. Em aparte, o vereador Zé
Roberto, disse que pode ser o mesmo complexo, mas separados os atendimentos.
Continuou o vereador Rony, que por fim, agradeceu pela oportunidade. Assumiu a
tribuna a vereadora Silvani, que cumprimentou a todos presentes, e que enquanto
representantes do povo deste município precisam correr atrás para resolver as
demandas de nossa cidade. Ontem tinha uma demanda muito grande com a vereadora
Bella de resolver um problema de uma ponte no setor Viviane, e graças o apoio do
Secretário de Obras essa ponte já foi entregue, garantindo a trafegabilidade daquele
setor. Informou que na sua ida a Belém-PA, esteve com o Deputado Seffer e ficou
firmado para ele encaminhar para Redenção um aparelho de mamógrafo. É profissional
da saúde a mais de 17 anos e sempre diz que a prevenção é a única forma do
tratamento eficaz, e isso se faz com o tratamento preventivo. Também a vereadora Bella
estava junto e foi quando ela solicitou ao referido Deputado a construção de um hospital
Materno Infantil para Redenção. Em uma reunião solicitou a construção de um hospital
geral com portas distintas: porta da mulher, porta da criança e porta do homem. E
concorda sim, com uma saúde voltada para a mulher, homem e da criança. E como já se
uniram no sentido buscarem emendas para cumprir esse proposito, uma vez que uma
das suas bandeiras é lutar em prol da saúde, e juntos obterão maiores resultados. Em
questão de ordem, o vereador Evilázio Chaves, solicitou ao Presidente para inserir na
pauta a Indicação n. 007/21-CMR, de autoria dos vereadores Evilázio Chaves, Hugo
Tomé e Bella, que indica a reparação da ponte da Rua Aloizio chaves, no setor Santos
Dumont. O Presidente acatou o referido pedido e determinou a 1ª Secretária a fazer
leitura da referida matéria apresentada. Nas considerações finais: Hoje é dia Nacional
da conscientização sobre as mudanças climáticas, dia do ouvidor e dia do Agente
Penitenciário Federal. 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 cinquenta
minutos. Pela aprovação. Gabriel Salomão ________________ Presidente. Bella
______________ 1ª Secretária. Hugo Tomé ________________ 2º Secretário.
Denison Moreira __________________ Vice-presidente. ***********************************
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