
1 

 

ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª SESSÃO 
ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

Às oito horas e quarenta minutos, do dia dezessete do mês de maio, 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 Denison Moreira, auxiliado pelos vereadores Bella na 1ª 

Secretaria e Hugo Tomé na 2ª Secretaria. Solicitou a 1ª Secretária a fazer verificação 

do quórum. Houve quórum, com a ausência dos vereadores Gabriel Salomão, 

Jurandir Guedes e Rodrigo Universo. O Presidente justificou as ausências dos três 

citados vereadores afirmando que estão exercendo atividades parlamentares. 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: Provérbios 5: 

5, pelo 2º Secretário. Em seguida, o Presidente solicitou a 1ª Secretária para fazer a 

leitura do EXPEDIENTE: Ata da 13ª Sessão Ordinária, realizada em 29.04.21; 

Projeto de Decreto Legislativo nº. 001/2021-CMR, de 17/05/2021 de Autoria do 

Vereador Leandro Onofre, que dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão 

Honorífico de Redenção (FOI RETIRADO DE PAUTA A PEDIDO DO AUTOR); 

Projeto de Decreto Legislativo nº. 002/2021-CMR, de 17/05/2021 de Autoria do 

Vereador Evilázio Chaves, que dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão 

Honorífico de Redenção (FOI RETIRADO DE PAUTA A PEDIDO DO AUTOR); 

Indicação 023/21-CMR, de 17.05.21, de autoria do Vereador Evilázio Chaves, que 

indica a necessidade da pavimentação asfáltica da Rua Elis Regina, no Setor Planalto 

I. Passo seguinte, o Presidente declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: Assumiu a 

tribuna o vereador Delegado Washington, que cumprimentou a todos presentes e 

disse que depois dois meses de afastamento por motivo de tratamento de saúde por 

recomendações medicas em função das sequelas da COVID-19, agora retorna as 

atividades legislativas. Parabenizou a agilidade desta casa em aprovar matéria que 

modificou a destinação da titularidade do terreno doado pelo município de Redenção 

a policia civil do Estado do Pará, para que agora por meio de uma demanda que 

iniciou-se no ano de 2014 ou 2015 através do delegado Antônio de Miranda Neto, que 

trabalhava a frente da Policia Civil, perante o ex-prefeito Vanderlei Coimbra, haja vista 

que a delegacia que fica atrás do Hospital Iraci desde aquela época já se encontrava 

cheia de infiltrações, sem acomodações necessárias para o desenvolvimento das 

investigações criminais. E essa demanda continuou, onde veio com o pedido de 

reforço também no ano de 2019 através do delegado Luiz Antônio na época do 

Prefeito Carlo Iavé e deu-se continuidade na gestão do atual prefeito Marcelo Borges, 

e na época do ex-presidente da Câmara Municipal de Redenção - Evilázio Chaves 

houve a concretização do projeto de lei onde passou-se ter condições juridicamente 

para se fazer doação desse terreno para o município. E mesmo que a prefeitura tenha 

intensão de concretizar algumas obras, elas só acontecem caso os vereadores 
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autorizem através de aprovação de projetos de leis. Portanto, parabenizou a câmara 

de vereadores que na época tiveram essa sensibilidade, também parabenizou o 

Prefeito Marcelo Borges que também se sensibilizou na época em também estar 

encaminhando para esta casa o projeto de lei, o qual encaminhou agora em fevereiro 

que em votação foi aprovado, isso demonstrando o compromisso de todos os 

vereadores de Redenção com a população local. Por agora esteve com o 

Comandante Geral da Policia Civil justamente para tratar desta demanda e esteve 

também com o Presidente da Associação dos Delgados do Pará o qual se 

comprometeram em dá execução imediata as obras do projeto de engenharia e 

arquitetura, haja vista que já tem dinheiro em caixa, dotação orçamentaria desde 

janeiro de 2020 para promoverem a execução da construção da cidade da policia, 

uma vez que se encontra em situações precárias por trás do hospital Iraci, que 

inclusive tem que locar dois imóveis para poder desenvolver suas atividades. 

Portanto, desta forma agradeceu a todos os vereadores na condição de policial 

licenciado pela agilidade em que desejam ver construído esse complexo de delegacia 

civil. Assumiu a tribuna a vereadora Bella, que cumprimentou a todos presentes e 

pediu atenção dos colegas ao que vai falar. Afirmou que tem recebido muitas 

reclamações em relação ao mau atendimento no hospital Iraci. Tem acontecido mau 

atendimento, falta de atenção com o nosso povo, tem recebido fotos, denuncias. 

Entende que não é fácil fechar os olhos para a nossa população que nos elegeu para 

representar e fiscalizar, e na hora que o munícipe precise de um atendimento tem que 

ligar para um vereador para pedir suporte. Não estar falando do que ocorreu ontem, 

por que ocorreu um fato ontem que foi justificado. Não estar culpado o secretário João 

Lúcio, por que ele esteve no local. O fato que ocorreu ontem foi de um rapaz que 

chegou lá, que inclusive usa entorpecentes, e chegou lá fora do normal, se jogou no 

chão, portanto, o que é tem que ver. Mas o que quer dizer é que inclusive esteve 

nesse hospital por duas horas para falar com um medico, e vai até citar o nome desse 

médico, por que falou em sua campanha que quando fosse para fiscalizar e citar 

nomes iria fazer. E passou duas horas para falar com o medico para ajudar um 

paciente que estava com 90% do pulmão comprometido há duas horas esperando 

atendimento. Chegou lá, não cortou fila, cumprimentou a todos, e sentou e aguardou 

duas horas, quando chegou sua vez cumprimentou o Dr. Com boa tarde e ele nem 

olhou na sua cara, cumprimentou pela segunda vez e ele de cabaça baixa estava e 

assim ficou. Continuou falando o estado que se encontrava o paciente e ele 

simplesmente perguntou se ele estava com o respirador, e falou que sim, e ele disse 

que então estava bom. Portanto, pediu a todos os colegas abraçarem essa causa do 

Hospital Iraci para dar um atendimento melhor, principalmente na recepção que o 

paciente precisa de atenção. Agradeceu a secretária adjunta Hagda que lhe ajudou, e 

graças a Deus o paciente hoje se encontra bem. E sua reivindicação é que não seja 

necessário o paciente ligar para um vereador, e que o hospital faça um atendimento 

no que for necessário para salvar a vida de um munícipe. Assumiu a tribuna a 

vereador Silvani Borges, que parabenizou todos os assistentes sociais que lutam em 
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prol dos direitos da população pelo seu dia e afirmou que tem muito orgulho em ser 

uma profissional dessa área. Parabenizou os garis por que ontem foi o dia do gari, por 

que exercem uma atividade de suma importância em nosso município e em nosso 

país. E assim como a vereador Bella também tem lutando muito em prol da saúde, e 

também concorda com a vereadora, para que ninguém precise ligar para alguém para 

ser bem atendido nas unidades públicas de saúde. Passou por um episódio que 

acabou discutindo com o médico e teve que ligar para a secretaria adjunta de saúde e 

ela também resolveu. Estar aqui para defender, mas quando tiver que puxar a orelha 

também vai fazer. Nesta semana ira propor duas moções aos doutores Gláucio e Ivan 

que desde aqui chegou acompanha o trabalho destes dois médicos que nunca viu 

tratar pessoas de forma diferente, e muitas das vezes os viu pagando medicamento 

para que os pacientes recebessem um atendimento de qualidade, por isso os 

parabenizou. Assumiu a tribuna o vereador Zé Roberto, que cumprimentou a todos 

presentes, e saudou o Dr. Washington que venceu o convide e parabenizou o 

vereador substituto Roni que o mesmo por dois meses conduziu os trabalhos nesta 

casa com muita honra. Parabenizou o vereador Delegado Washington pela luta em 

prol das novas instalações da Delegacia Civil, e por ser um filho caçula de Redenção 

e esta cidade tem muito que ganhar com o mesmo. A vereadora Silvani é uma 

lutadora em prol da saúde e tem acompanhando o trabalho da mesma. Disse que 

ficou como diretor do Hospital Iraci por oito meses, teve que chamar atenção de 

medico por que estava no quarto de descanso enquanto a fila para atendimento 

crescia na recepção. Para trabalhar na área da saúde tem que ter amor, por que lá 

trata da vida. Parabenizou os médicos Rodrigo Timo e Fabricio pelo belíssimo 

trabalho que desenvolvem na área da saúde. E parabenizou outros médicos pelo 

belíssimo trabalho que fizeram, e fez questão de guardar os mais de 23 mil 

atendimentos enquanto foi secretario de saúde, para ter na lembrança as pessoas 

que pode fazer alguma coisa por elas. Por fim, parabenizou a vereadora Bella pela 

atuação enquanto vereadora. Assumiu a tribuna o vereador Denison Moreira, disse 

que enquanto agente do povo tem ouvido muitas reclamações e dentre elas é a 

questão da iluminação pública da nossa cidade, não pela questão preço da tarifa e 

sim pela falta da iluminação, mas na semana passada já foi feita a licitação e acredita 

que já foi feito até o pedido e tem certeza e agora é só cobrar o diretor do 

departamento de iluminação pública por que já tem material para reposição das 

lâmpadas. Assumiu a tribuna o vereador Nilton Cesar, que citou sua alegria por ter 

completado seus 50 anos de idade com muita saúde e com sua consciência tranquila. 

Agradeceu a todos que contribuiu com o seu aniversário e conseguiu doação de 50 

cestas básicas e distribuiu na sociedade carente, e mesmo que tivesse conseguido 

mil cestas não seria suficiente para amenizar a necessidade que o povo carente estar 

passando. Afirmou que é sabido que o Quartel da Policia Militar passou por uma 

transferência de comando e também foi empossada a nova mesa diretora do SISJU e 

convidou os vereadores para assinar requerimento convidando o Coronel Alves e a 

Solange presidente do SISJU para mostrar a esta casa de leis o novo planejamento 
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para a segurança de nossa cidade, por que infelizmente os números de violências 

sejam nas ruas ou nas casas ainda são consideráveis em nossa cidade. Convidou a 

toda população para amanha participarem da audiência de revisão do Plano Diretor 

de nossa cidade, que determinará as ações de nossa cidade para os próximos dez 

anos, e por isso que é importante todos participarem, uma vez que essa audiência 

será transmitida online. Corta-lhe o coração quando tem que solicitar ou reclamar 

alguma coisa relacionada a saúde, por que convive com 273 pessoas de Redenção 

que está fazendo tratamento de saúde no hospital de Barretos, e lhe corta o coração 

quando recebem relações ou de comportamento de alguns servidores da área da 

saúde improprio. E se solidariza com a vereadora Bella quando diz que algum 

servidor tem sido deselegante. E assim quando as coisas normalizar gostaria que o 

Prefeito e o secretario de saúde do município possam lhe acompanhar até o hospital 

de amor em Barretos  e ver como realmente as pessoas são atendidas com amor e 

carinho, e buscar seguir os bons exemplos, por que aqui tem sim bons profissionais, e 

as vezes o que estar faltando é disciplina, e uma das coisas diferente é que médico 

de Barretos só trabalha no hospital de amor de Barretos, mas nas esferas públicas, os 

médicos para atingirem seus objetivos financeiros prestam outros plantões e gostaria 

que os plantões fossem concentrados somente na rede pública. Assumiu a tribuna o 

vereador Leandro Onofre, disse ser justa a reclamação da vereadora Bella e já ligou 

para o Secretario de Saúde do Município, e que já marcou uma reunião com o médico 

Fabio Inácio e diretora Clinica de administração que é a Simone para que possam 

transmitir o carinho e atenção para as pessoas que precisam de atendimento naquele 

hospital Iraci, e terá o retorno se será hoje ou amanhã, e que todos possam participar 

desta reunião e assim esclarecer o que é de fato. Disse que neste momento o prefeito 

Marcelo Borges estar na estrada para conversar com o governador do Estado 

amanha pela manhã onde a principal pauta é justamente em busca do titulo definitivo 

da área da policia civil e se colocou a disposição do mesmo para ir a Belém para lutar 

em prol no inicio imediato pelas obras. Sobre a iluminação, de fato a licitação 

aconteceu e estar sendo feito um pedido de compra nesse momento para que 

possam sanar o problema de algumas lâmpadas queimadas em nosso município. 

Parabenizou o vereador Nilton Cesar por convidar toda a nossa população a participar 

da primeira audiência pública que tratara sobre o Plano Diretor de nossa cidade para 

os próximos dez anos e gostaria que foi feita também a transmissão do link da 

Câmara Municipal para divulgar melhor essa audiência. Em seguida, o Presidente 

apresentou em discussão o Requerimento Verbal do vereador Nilton Cesar, em que 

convida a nova Presidente do SISJU e o novo Comandante do Batalhão para que 

possam vir a esta casa prestar informações sobre o Plano de trabalho, no dia 

19.05.21. Em questão de ordem, o vereador Nilton Cesar, solicitou para incluir nessa 

lista o superintendente da Policia Civil. O Presidente acatou a solicitação e na 

sequencia, apresentou em votação o referido Requerimento Verbal. FOI APROVADO 

POR UNANIMIDADE. Por não haver matérias a serem deliberados na Ordem do Dia, 

o Presidente passou a sessão a fase de EXPLICAÇÃO PESSOAL: Assumiu a tribuna 
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o vereador Bella, que agradeceu ao vereador Leandro Onofre por fazer contato com o 

Secretario de Saúde e fara questão de participar dessa reunião e que estão aqui de 

fato para cumprir com o papel do legislativo. Assumiu a tribuna o vereador Zé 

Roberto, que parabenizou o vereador Nilton Cesar que tem se destacado na área da 

saúde nesta casa. Parabenizou o SISJU o qual já fez parte, e admira o trabalho desta 

instituição e quer que esta data seja destacada para que a população venha 

reconhecer o trabalho desta instituição de extrema necessidade e poucas pessoas 

tem conhecimento. Ressaltou ser muito importante a participação da população nas 

audiências de elaboração do plano diretor de nosso município para os próximos dez 

anos. Disse que fara poucas indicações nesta casa, e entre elas a construção do 

hospital da criança, a construção de um hospital para a mulher que terá atendimento 

médico feminino e a construção de um hospital para atender o homem, que precisam 

ser acompanhados como o exame de prostrada. Um médico foi citado aqui, mas 

trabalhou com o mesmo por oito meses, e fizeram um trabalho espetacular, não sabe 

se foi cansaço   ou stress, mas tudo pode acontecer e agora é corrigir, mas tem ele no 

coração com amor. Gosta muito em salvar vidas e talvez deixe de ser vereador para 

fazer parte da saúde do município, e parabenizou as mães pelo seu dia no último 

domingo. Assumiu a tribuna o vereador Evilázio Chaves, que defendeu a moção de 

sua autoria que apresentou nesta sessão. Sobre a questão da iluminação pública 

ficou feliz por que a prefeitura já fez licitação, e o governo não teve mudanças no 

diretor desse departamento, mas sim continuou e acredita que deveria ter tido mais 

atenção para que não demorasse tanto para fazer os procedimentos para a compra 

desse tipo de material, e acredita que o Governo Municipal deveria colocar mais duas 

equipes para reposição das lâmpadas e assim solucionaria mais rápido esse 

problema, e aproveitou para divulgar o telefone do departamento de iluminação 

pública do município: 94 991681986. O Presidente reforçou o convite do vereador 

Nilton Cesar para a audiência pública que acontecerá amanhã no CRAS, às 18:30h e 

acredita que a presença dos vereadores é de suma importância e que a imprensa da 

câmara para se disponibilizar em transmitir essa audiência pelo canal da câmara. 

Assumiu a tribuna o vereador Nilton Cesar, que sugeriu aos vereadores em um 

momento apropriado apresentar um requerimento para os Secretários do nosso 

município a virem a esta casa de leis e passassem seus planejamentos e assim fazer 

suas perguntas ao vivo e a população ter conhecimentos. Da Secretaria de Saúde 

convidariam o secretário João Lúcio para apresentar o plano no combate a COVID-

19, por que ainda segue pessoas morrendo em nosso município; convidar o secretário 

de obras para passar para esta casa o planejamento de recuperação e pavimentação 

de vias públicas e assim passar o planejamento para este verão a população de 

Redenção, por que o inverno em Redenção não permite a recuperação de vias e nem 

pavimentação de vias; convidar o secretário da fazenda, a secretária de assistência 

social para apresentar os planos que existem; poderem passar transparência para a 

população de Redenção. Tem lhe causado alguma estranheza algumas obras 

realizadas em Redenção, quando analisa a largura do leito de algumas avenidas 
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pavimentadas em Redenção, elas são mais estreitas do que as calçadas dos dois 

lados e quando se para um caro do lado direito o outro não consegue passar no meio, 

e gostaria de saber do por que calçadas tão largas e leitos de avenidas tão estreitos, 

não é engenheiro, mas gostaria de entender. E a soma das calçadas dos lados é 

maior que a largura do via, e por lei quem é obrigado a fazer a calçado é o morador, e 

isso gera um maior custo para a população. Sugeriu a secretaria de obras que 

aumente mais o efetivo do pessoal que estar fazendo o recapeamento das vias para 

conseguir mais em um menor espaço de tempo. Por que fizeram, mas com trinta dias 

depois tiveram que fazer novamente o mesmo trabalho, e é o dinheiro público sendo 

gasto duas vezes, por que quando se faz uma vez é investimento, mas quando se faz 

duas vezes em um pequeno espaço de tempo ai já é gasto. Assumiu a tribuna o 

vereador Leandro Onofre, pediu para buscar a informações juntos, por que não são 

engenheiros, mas precisam saber o porque da largura estreitas dos leitos das ruas 

pavimentadas. E fazer e depois refazer alguma obra, tem acompanhado esse trabalho 

e nesse ano tiveram um período de chuva meio que diferente e as ultimas veio com 

força, e a Secretaria obras tentou concluir um trabalho e conseguiram, porem veio 

muitas chuvas e estragou tudo o que tinha sido feito, e o material que foi colocado foi 

de muita qualidade, e que diferente dos outros anos que se colocava material frio, foi 

colocado material usinado, nas principais vias onde passam as ambulâncias, e as 

viaturas, e talvez possam rever o iniciou desse trabalho que podem a falha ter sido ai, 

e no momento de ver a questão das larguras das vias asfaltadas poderão tocar 

também nesse assunto. Em aparte, o vereador Denison Moreira disse ao vereador 

Leandro Onofre que a administração pública é pautada em princípios e um deles é o 

da eficiência, e não depende se é no inverno ou no verão. Nas considerações finais: 

Agradeceu a presença de todos e os convidou para uma sessão ordinária que 

acontecerá amanha no horário regimental. E por não haver mais o que deliberar, deu 

por encerrada esta sessão às nove horas e cinquenta minutos. Pela aprovação. 

Denison Moreira ________________ Presidente. Bella ______________ 1ª 

Secretária. Hugo Tomé ________________ 2º Secretário. ****************************** 

************************************************************************************************** 
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