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ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª SESSÃO 
ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

 

Às oito nove e dez minutos, do dia dezessete 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. O Presidente justificou a ausência do 

vereador Neguinho Eletricista dizendo que o mesmo se encontra em tratamento 

médico. 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: 

Marcos 16:15, pelo 2º Secretário. Em seguida, o Presidente solicitou a 1ª Secretária 

para fazer a leitura do EXPEDIENTE: Ata da 6ª Sessão Ordinária, realizada em 

16.03.21; Projeto de Resolução nº. 001/2021-CMR de 16/03/2021, de autoria dos 

Vereadores Marcos Sérgio e Renival, Altera o Artigo 4º da Resolução nº 14/1991 que 

dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Redenção; Indicação 

008/21-CMR, de 16.03.21, de autoria do Vereador Marcos Sérgio, que indica a 

necessidade da construção de Quadra de Esporte na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental São Raimundo; Indicação 009/21-CMR, de 16.03.21, de autoria do 

Vereador Nilton César, que indica a necessidade de atendimento noturno nos Postos 

de Saúde, com consulta médicas e ambulatoriais periodicamente. Em seguida, o 

Presidente fez ENCAMINHAMENTO: Para a Comissão de Justiça e Redação Final 

o Projeto de Projeto de Resolução nº 001/21-CMR.  Passo seguinte, declarou 

aberta a fase de TEMA LIVRE: Assumiu a tribuna o vereador Marcos Sergio, disse 

que é com alegria que comenta sobre a indicação da construção da quadra da escola 

São Raimundo. Teceu comentários sobre a dificuldade das crianças dessa escola 

praticar atividades físicas por falta dessa quadra, aonde vem lutando para conseguir 

tal beneficio ao longo dos 12 anos como professor desta escola, e solicitou o apoio 

dos colegas vereadores para ajudar essa comunidade nesse sentido. Pediu a 

alteração do artigo do projeto de resolução apresentado em pauta, para colocar o 

nome parlamentar pelo qual é conhecido, embora seja necessário ter três palavras e 

não duas, e ficará da seguinte forma: professor Marcos Sérgio, por que é assim que é 

conhecido. Assumiu a tribuna o vereador Nilton Cesar, disse que a sua indicação 

indica o possível atendimento médico nos postinhos de saúde, e que ouviu de vários 

homens essa mesma reivindicação. Agora busca a possibilidade da Secretaria de 

Saúde fazer atendimentos noturnos, não que seja todos os dias, mas que a Secretaria 

de Saúde venha atender de forma que possam ter mais eficácia no atendimento da 

saúde pública no momento que estão vivendo. Informou que cinco das doenças que 
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acometem os homens são: o câncer de próstata, que mata mais de 50 mil por dia; a 

cardiovascular, tabagismo, câncer e cirrose. E disse que perdeu o seu pai para a 

cirrose. E mesmo nesse período de pandemia pediu para olhar com carinho para esta 

indicação que ora apresenta. Disse que hoje e comemorado o dia internacional contra 

a corrupção, ver que o país já avançou muito, mas tem muito ainda que avançar para 

o bem da população. Assumiu a tribuna o vereador Rony, que parabenizou os 

vereadores Nilton e o Marcos Sergio pelas as indicações, e afirmou que tem três 

palavras como é conhecido, e como o vereador Marcos Sergio afirmou também é 

favorável. Essa questão de pandemia que estão enfrentando precisam unir forças 

para defender os direitos da população, estar indignado com o que ocorreu com o 

comerciante Fabricio, que foi autuado com multa de R$10.000,00, e ver uma covardia 

com o que estar acontecendo com os comerciantes. Na hora de arrecadar a 

Prefeitura está muito ágio, mas foi ao hospital Iraci e percebeu que não tinha nem 

álcool em gel na recepção, no entanto, fica a pergunta: onde estar os 10.000.000,00 

que veio do Governo Federal para combater a pandemia em nosso município? Em 

aparte, o vereador Nilton César, informou que fez um oficio com alguns vereadores 

solicitando da Secretaria de Saúde do município um relatório detalhado de como foi 

gasto esses R$ 10.000.000,00, como de fato foi investido, sendo que no portal só 

encontra informação do montante que foi recebido, mas não tem nenhum 

detalhamento como foi investido esse recurso. Continuou o vereador Rony, que 

parabenizou o trabalho do vereador e afirmou que essa é atitude do parlamentar e 

afirmou que é contra o Look Down e acredita que devem investir em ivermectina na 

cidade e com isso trabalhara na prevenção do vírus da COVID-19. Em parte, o 

vereador Nilton César, ressaltou que nesse oficio que encaminharam para Secretaria 

de Saúde, também há várias sugestões que indicam como investir os recursos de 

combate ao CORONAVIRUS, entre elas há a compra de ivermectina também. 

Assumiu a tribuna o vereador Renival, que se apresentou favorável às indicações 

apresentadas pelos vereadores. E fica feliz com o vereador Nilton em buscar da 

secretaria de saúde mais investimentos na prevenção de doenças, isso tem o seu 

apoio. E essa mudança do Regimento Interno, afirmou que recebeu o nome de 

Presidente do Pé Quente durante a campanha, por que no dia da sua candidatura 

esqueceram de colocar o nome e ficou esse marketing, e foi o que marcou sua 

candidatura e espera que continue esse nome. E se for mudar queria coloca pelo 

menos Vereador Do Pé Quente, mas mesmo assim são três palavras e espera a 

compreensão dos colegas. Assumiu a tribuna a vereadora Silvani, que disse ao 

vereador Marcos que tem seu apoio em relação à construção da quadra de esportes 

da escola São Raimundo, e quanto ao Vereador Do Pé Quente, afirmou que concorda 

com ele também em relação à nomenclatura de vereador. Informou que é legal fazer 

a flexibilidade de atendimento dos postinhos de saúde e essa indicação do vereador 

Nilton César e que tem o seu apoio mediante do que existe na lei. Em aparte o 

vereador Jurandir Guedes, afirmou que todo dinheiro arrecado para o combate a 

COVID-19 precisa ser investido em prol de salvar vidas vitimas desse mau, e se for 
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necessária poria contratar outra equipe médica para atender os que precisam nesse 

momento difícil em que estão vivendo, e se colocou a disposição para apoiar. Em 

Aparte, o vereador Leandro Onofre, disse que a principal forma de conseguir atender 

essa indicação é incluir nela já o pedido de estudo de impacto pra ver ha viabilidade 

de colocar em pratica essa ampliação de funcionamentos dos postos de saúde, e 

assim agilizava-se mais rápido o processo. Continuou a vereadora Silvani, disse que 

foi junto com alguns vereadores a Secretaria de Saúde e conversaram sobre várias 

pautas entre elas medidas de prevenção no combate a COVID-19, e solicitou um 

levantamento de dados, por que outrora houve o uso da invermectina e fazer uma 

comparação com agora, e detectando a eficiência da ivermectina, precisam fazer em 

conjunto um requerimento solicitado implantação dessa medida de prevenção para se 

combater melhor essa mal. E como foi nomeada representante desta casa junto ao 

gabinete de crise do município, não ficara de braços cruzados, á cobrou da secretaria 

de saúde o que foi feito com o recurso de R$10.000.00,00 encaminhados ao 

município para o combate a COVID-19 de foram detalhada, e á lhes foi passado que 

esse detalhamento será encaminhado para esta casa. Portanto, não será omissa, e 

não ira cruzar os braços, mas buscara evitar o acontecimento de um Look Down em 

nosso município, mas se não agirem rápido isso poderá acontecer, por isso precisam 

agir rápido. Assumiu a tribuna o vereador Rodrigo Universo, disse que o postinho de 

saúde é a porta de entrada dos pacientes para o tratamento inicial e dali se for feito 

um trabalho bem feito diminuirá a demanda de enfermos. Todos sabem que o 

orçamento é dividido em duas partes, primeiro a LDO e depois a LOA, e como já 

votaram a LDO, amanhã precisam votar a LOA e depois fazer o direcionamento das 

Emendas Impositivas de cada vereador, portanto, reforçou o pedido ao Presidente 

que amanhã possam de fato votar a LOA e eliminar esse problema, por que a 

Prefeitura não pode trabalhar sem um orçamento e assim que resolvido esse 

problema à prefeitura possa executar e acredita que a maioria dos colegas estão de 

comum acordo para resolver esse problema esse problema amanhã. O Presidente 

disse que, sim amanhã irão colocar essa manteria em pauta. Por não haver matérias 

a serem deliberados na Ordem do Dia, o Presidente passou a sessão a fase de 

EXPLICAÇÃO PESSOAL: Fez uso da palavra o vereador Renival, que pediu ao 

Presidente para manter a fidelidade em relação ao horário de início das sessões, 

sendo que não tem publico, mas muitos ficam na expectativa do início das sessões e 

as vezes esperam por vários minutos. Assumiu a tribuna a vereadora Silvani, disse 

que após sair da Secretaria de Saúde ontem, e por morar no setor Auto Paraná, 

recebeu algumas reclamações de alguns moradores e ontem foi visitar o postinho 

daquela localidade e solicitou à médica, que realiza atendimento nessa unidade, que 

atenda com qualidade o povo que ali busca um tratamento médico. E estará cobrando 

dos órgãos públicos um melhor atendimento. E afirmou que não estão com os braços 

cruzados, mas sim buscando atender as demandas da população e estar sim a 

disposição por 24h todos os dias para atender as demandas da sociedade. Nas 

considerações finais: O Presidente agradeceu a presença de todos e os convidou 
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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 e oito minutos. Pela aprovação. Gabriel Salomão ________________ 

Presidente. Bella ______________ 1ª Secretária. Hugo Tomé ________________ 2º 

Secretário. Denison Moreira __________________ Vice-presidente. ****************** 
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