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ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª SESSÃO 
ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

 
Às oito horas e trinta minutos, do dia vinte 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 Gabriel Salomão, auxiliado pelos vereadores Denison Moreira na 1ª 
Secretaria e Hugo Tomé na 2ª Secretaria. Solicitou a 1ª Secretária a fazer verificação 
do quórum. Houve quórum, com a ausência da vereadora Bella. O Presidente 
justificou a ausência da vereadora Bella, informando que a mesma se encontra no 
hospital acompanhando seu filho que estar internado. Em seguida, solicitou a todos a 
ficar de pé em saudação as Bandeiras Nacional, Estadual e Municipal. Na sequencia, 
foi lido um trecho bíblico: Provérbios 3: 1, pelo 2º Secretário. Após, o Presidente 
convidou para fazer parte da TRIBUNA DE HONRA: Dr. Gláucio Nóbrega e sua 
esposa, o Dr. Ivan Cesar, o Delegado Superintendente da Polícia Civil Dr. Luciano e o 
investigador da Policia Civil. Em seguida, solicitou ao 1º Secretário para fazer a leitura 
do EXPEDIENTE: Ata da 16ª Sessão Ordinária, realizada em 19.05.21; Projeto de 
Lei nº. 005/2021-CMR, de 19/05/2021 de Autoria do Vereador Leandro Onofre, 
DISPÕE SOBRE O RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DA ATIVIDADE 
FÍSICA E DO EXERCÍCIO FÍSICO e dá outras providências; 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; 
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; Projeto de Decreto Legislativo nº. 003/2021-CMR, de 
18/05/2021 de Autoria do Vereador Renival Pé Quente, que dispõe sobre 
reconhecimento como Entidade de Utilidade Pública Municipal a Associação de 
Moradores do Setor Vila da Pedra; Moção de Congratulações nº. 003/2021-CMR, 
de 19/05/2021, de autoria da Vereadora Bella que propõe Moção de Congratulações 
aos Oficiais e Praças do 7º BPM/Redenção, por ato praticado que exemplifica o ideal 
do Bem Servir da PMPA (FOI RETIRADA DE PAUTA EM FUNÇÃO DA AUSENCIA 
DA AUTORA); Moção de Congratulações nº. 006/2021-CMR, de 19/05/2021, de 
autoria da Vereadora Silvani Borges, que propõe Moção de Congratulações ao Doutor 
Ivan Cesar de Castro Júnior; Moção de Congratulações nº. 007/2021-CMR, de 
19/05/2021, de autoria da Vereadora Silvani Borges, que propõe Moção de 
Congratulações ao Doutor Gláucio Nóbrega da Conceição; Indicação 042/21-CMR, 
de 20.05.21, de autoria da Vereadora Silvani Borges, que indica a necessidade da 
limpeza, cascalhamento e patrolamento de todas as Ruas do Setor Jardim Viviane. 
Em seguida, o Presidente fez ENCAMINHAMENTO: Encaminho para a Comissão 
de Justiça e Redação Final o Projeto de Lei nº 005/2021– CMR. Em seguida, 
passou a palavra ao Relator da Comissão de Justiça e Redação Final para apresentar 
parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2021–CMR e Projeto de Decreto 
Legislativo nº 002/2021–CMR. Assumiu a tribuna o vereador/relator Evilázio 
Chaves, que cumprimentou a todos presentes e informou que ambas referidas 
matérias são constitucionais, têm boa Redação e estão aptas a tramitarem, portanto, 
apresentou parecer pela tramitação das mesmas. Em seguida, o Presidente 
apresentou em discussão o referido parecer supracitado. Como ninguém se 
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manifestou, o mesmo foi à votação. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Em 
seguida, o Presidente passou a palavra ao Relator da Comissão de Justiça e 
Redação Final para apresentar parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 
003/2021–CMR. Assumiu a tribuna o vereador Evilázio Chaves, que afirmou que 
depois da comissão analisar à referida matéria, constaram que a mesma é 
constitucional, não contem nenhum vício e que estar apta a tramitar, portanto, 
apresentou parecer pela tramitação da mesma. Em seguida, o Presidente apresentou 
em discussão o referido parecer supracitado. Como ninguém se manifestou, o mesmo 
foi à votação. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Em seguida, o Presidente 
passou a palavra à autora da Moção 006/2021 – CMR e Moção 007/2021 – CMR 
para apresentar defesa às matérias. Assumiu a tribuna a vereadora Silvani Borges, 
que apresentou defesa a referida moção n. 006 que homenageia o Dr. Ivan, contou 
parte de sua convivência ele enquanto atuava como Diretora do Hospital Iraci, e o ver 
como referência na área profissional que exerce, que tem um equilíbrio emocional 
exemplar e o parabenizou por isso, portanto, diante desta moção quer parabenizar 
através deste profissional todas a classe de médicos ginecologistas e obstétricas de 
nossa cidade, e solicitou o apoio dos colegas para aprovarem a matéria que hora 
apresenta. E apresentou defesa a moção n. 007, dizendo que o Dr. Gláucio é a 
referencia em pediatria, e contou parte de sua história, e através desta homenagem 
homenageia todos os profissionais que exercem pediatria no município de Redenção, 
no entanto, tem esse doutor como referência e espera que o mesmo permaneça em 
nossa cidade por muitos anos pela sua dedicação e amor pelo que faz. Portanto, 
pediu o apoio dos colegas na aprovação da referida matéria também. Em seguida, o 
Presidente apresentou em discussão as Moções 006 e 007/2021 – CMR. Discutiu a 
matéria o vereador Nilton César, que cumprimentou a todos presentes e apenas 
reforçou as indicações apresentadas pela vereadora Silvani Borges, portanto, 
parabenizou os doutores homenageados nesta manhã, como também os demais 
profissionais que estão envolvidos na saúde que neste período de pandemia estão 
servindo toda população com carinho. E pediu a Deus que abençoe as famílias de 
todos esses profissionais. Discutiu a matéria o vereador Zé Roberto, disse que Deus 
lhes deu de presente para Redenção esses grandes médicos como esses que estão 
sendo homenageados hoje. Parabenizou a autora da matéria pela iniciativa de 
homenagear esses grandes homens que amam salvar vidas. E se sente com grande 
satisfação aprovar 100% essa humilde homenagem a esses grandes homens. 
Discutiu a matéria o vereador Denison Moreira, que parabenizou os dois médicos 
homenageados nesta manhã. Conheceu o Dr. Ivan à pouco tempo, mas que o mesmo 
é muito prestativo até por telefone e fica imaginando como ele trata pessoalmente 
seus pacientes. O Dr. Gláucio ainda não conhece pessoalmente, mas quer ter a 
oportunidade de se aproximar, portanto, os parabenizou pelo trabalho e pela 
homenagem oferecida. Discutiu a matéria o vereador Dr. Washington, que contou 
um fato criminal de estrupo onde um padrasto abusava sua enteada de três anos de 
idade. Após localizar a mãe da criança encaminhou-a ao hospital Iraci, foi quando 
encontrou com o Dr. Ivan que prestou toda assistência necessária, de forma humana, 
e não só foi esse atendimento como outros atendimentos que sempre fez de bom 
grado, portanto, se sente feliz em poder votar em tal matéria de reconhecimento do 
trabalho de ambos profissionais que dão uma atenção humanitária e prestativa aos 
seus pacientes. Comentou sobre a futura inicialização da construção das instalações 
da delegacia civil onde já votaram matéria que possibilitará essa realização nesta 
casa de leis, algo que se faz necessário no sentido de dar uma melhor condição de 
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trabalho para as investigações criminais em nossa cidade. Discutiu a matéria o 
vereador Evilázio Chaves, que parabenizou o Dr. Ivan que de fato o mesmo vem 
realizando um bom trabalho em prol da saúde de nossa cidade, onde o mesmo estar 
em um período muito longo exercendo seu trabalho e nunca ouviu nenhuma 
reclamação em relação ao mesmo. E se sente muito feliz em votar nessas duas 
moções. Agradeceu a presença do Delegado da Superintendência da Polícia Cível e 
se sente feliz em recebê-lo nesta casa. Discutiu a matéria o vereador Rodrigo 
Universo, que parabenizou a autora das moções que de fato tem lhe dado satisfação 
em poder votar em suas propostas de homenagem. Ressaltou que o Dr. Ivan teria 
todos os motivos para ser estressado pelas muitas atividades que exercem, mas 
quando liga para ele sempre o ver sereno. E não poderia deixar de parabenizar 
juntamente com o Dr. Gláucio que mesmo com as limitações que enfrente no Hospital 
Iraci o mesmo assim tem feito o seu melhor, portanto, os parabenizou e afirmou que é 
motivo de orgulho entregar essa valiosa moção de aplausos, que quer dizer muito 
obrigo por tudo que tem feito em prol de nossa cidade. Como ninguém mais se 
manifestou, o Presidente apresentou em votação as Moções 006 e 007/2021 – CMR. 
FORAM APROVADAS POR UNANIMIDADE. Em seguida, passou a palavra ao Dr. 
Ivan, para comentar sobre a homenagem que recebe nesta manhã por esta Casa 
Legislativa. Fez uso da palavra o Dr. Ivan, disse que é uma honra imensa receber 
essa homenagem desta casa. Informou ter quase 17 anos de Redenção e conhece 
todos os vereadores deste parlamento. É o médico que mais fez redencenses em 
Redenção e se sente muito feliz pela homenagem. Chegou aqui em 2006, logo 
recebeu a direção do Hospital Materno Infantil, um hospital que fazia um ou dois 
partos por dia agora faz 130 partos por mês, portanto, tem sim evoluído e realmente é 
um hospital abençoado. Agradeceu a todos os vereadores por ser presentes, e só 
está onde está graças às pessoas que estão em sua volta, por que entende que 
ninguém funciona sozinho. E acredita que a aproximação da câmara com o hospital 
Materno é muito importante, e esse feedback lhe ajuda. Esse hospital atende 
Redenção e outras cidades vizinhas, por ser uma casa aberta que recebe a todos, 
embora secretários tentem vedar alguns atendimentos por ser pacientes de outros 
municípios, quando batem na porta daquele hospital sempre atendem por não ver 
outra saída. Muitas das vezes há alguma demora em função do fluxo de pacientes, 
mas sempre os pacientes que chegam são atendidos. Agradeceu a cada vereador e 
recebe com muita satisfação essa homenagem e que o Hospital Materno estar ali 
para receber a todos com muito carinho. Em seguida, o Presidente passou a palavra 
ao Dr. Gláucio para comentar sobre a homenagem que recebe nesta manhã do 
Poder Legislativo. Fez uso da palavra o Dr. Gláucio, que agradeceu a todos pela 
oportunidade e pela homenagem, e sempre fez questão de esclarecer que veio para 
esta cidade para fazer a diferença enquanto profissional da pediatria e agradeceu a 
todos por essa honraria. Após, o Presidente convidou o Dr. Luciano - Delegado da 
Superintendência da Policia Civil para fazer uso da palavra, isso atendendo o 
requerimento do vereador Nilton César. Fez uso da palavra o Delegado Luciano da 
Policia Civil, que cumprimentou a todos presentes e afirmou que estar em Redenção 
há três anos, lotado na Policia Civil, desde que assumiu vem enfrentando muitas 
dificuldades, mas elas não têm sido empecilho para policia realizar seu o trabalho. 
Hoje a Superintendência dá cobertura em sete municípios. Ressaltou que no ano 
passado tiveram esse triste fato que foi a pandemia e muitos colegas vieram a óbito e 
outros tiveram problemas gravíssimos e por meio desta triste doença aconteceu a 
saída do Dr. Luiz Antônio, que fez com que viesse para cá e assumisse a 
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Superintendência da Policia Civil. Mesmo assim não medem esforços para atender a 
sociedade. Pediu perdão por que não elaborou uma apresentação melhor com 
demonstração de dados, mas informou que diminuíram e muito o numero de 
homicídios na cidade. Houve a elucidação de alguns casos, a exemplo do caso ex-
candidato a vereador Cicero e outros que estão sendo desvendados, portanto, tem 
sim trabalhado, mesmo por ser um trabalho técnico e repreensivo e que faz 
necessário um certo tempo para obter resultados. Estão trabalhando mesmo com as 
dificuldades, mas isso não tem sido empecilho para continuar o que tem que ser feito. 
Informou que há poucos servidores nessa superintendência, mas as providencias já 
foram tomadas que é a oferta de concurso e espera que consigam aumentar o 
numero de operações e assim os resultados em prol da população. Na próxima 
oportunidade quer mostrar dados estatísticos para comprovar que não fala besteira, 
mas sim resultados obtidos.  - O vereador Washington, expos diante dos colegas 
para que o Delegado Luciano faça um levantamento e traga a esta casa sobre as 
necessidades dessa superintendência, enquanto não sai a construção do novo prédio, 
e assim possam melhorar a qualidade de desenvolvimento dos trabalhos, e espera 
correr atrás de uma reforma para que os policiais venham trabalhar de forma digna. – 
O vereador Nilton César, agradeceu ao Dr. Luciano por ter atendido o convite, e 
observou que foi um belíssimo trabalho que a policia civil prestou para elucidar o caso 
Cícero, e os parabenizou e solicitou, por que encontraram o objeto do crime, que 
agora possam dar uma resposta para a sociedade e punir os autores desse crime. - 
Continuou o Dr. Luciano, que afirmou que o caso Cícero teve um grande empenho 
que resultou na elucidação do crime, que de fato envolveu a imprensa nacional e até 
mesmo internacional, e agora o processo está na justiça. E sobre a estrutura de fato 
há muitos problemas estruturais, infiltrações e até mesmo elétrico, e precisam sim de 
uma reforma naquela superintendência. E um prédio novo e próprio, limpo para 
melhor atender a população se faz necessário e citou que o Dr. Luiz Antônio que 
iniciou a busca de se conseguir a construção das novas instalações dessa 
superintendência e ver que isso estar em andamento para acontecer. Mas uma 
reforma seria de bom tamanho para o momento e conta com o apoio desta casa de 
leis para lhes ajudar conseguir esse beneficio que com certeza contribuirá com toda a 
população. – O vereador Zé Roberto agradeceu a presença do Dr. Luciano, e sabe o 
que é trabalhar em prédio que oferece a mínima condição de se ofereceu um bom 
trabalho, quando foi diretor do Hospital Iraci também passou por isso. Disse que é 
amigo particular do Dr. Luiz Antônio e espera ter a oportunidade de dar a ele um titulo 
de cidadão. Não sabe que dia irão ter a inauguração das novas instalações da 
superintendência da policia civil, mas como pôde ouvir há algumas coisas que 
precisam ser resolvidos na atual superintendência para melhor prestar os trabalhos 
precisam buscar isso. Agradeceu a presença do delegado e ofereceu sua amizade. - 
Continuou o Dr. Luciano que comentou sobre os veículos que se encontram no pátio 
da delegacia e busca encaminha-los para outro lugar de competência. – O vereador 
Marcos Sérgio agradeceu por que delgado Luciano aceitou o convite desta casa, e 
afirmou que sempre pregam aqui sobre o atendimento humanizado em todas as 
repartições públicas, e afirmou que o eterno Raimundinho era uma pessoa 
excepcional e é uma pessoa que sempre tem nas suas lembranças e afirmou que 
estar à disposição no que precisar. – O Dr. Luciano disse que se sente muito feliz em 
receber elogios de público por que muitas das vezes recebem mais criticas e é 
sempre bom receber elogios. – O vereador Rodrigo Universo, disse que em nome 
do prefeito Marcelo que é parceiro de todas as boas causas e tem certeza que depois 
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de fazer esse levantamento da superintendência da Policia Civil, dentro do que for 
legal ele será parceiro. E afirmou que há uma pirâmide de necessidades na área da 
administração e entre elas são as necessidade fisiológicas que vem em primeiro 
lugar, para que o funcionário esteja motivado a exercer seu trabalho com qualidade, 
portanto, sabe da carência e que se faz necessário o atendimento dessas 
necessidades para ainda motivar ainda mais o desenvolvimento das atividades desta 
instituição em prol da população e se colocou a disposição. – O Dr. Luciano disse 
que o prefeito Marcelo é realmente um amigo da policia e acredita que dentro das 
possibilidades e legalidade ele ira sim contribuir no que puder. Por fim, agradeceu a 
todos pela oportunidade e espera vir na próxima vez virá mais preparado para 
apresentar dados estatísticos a esta casa. – A vereador Silvani Borges, deu boas 
vindas ao delegado Luciano e no mês de março foi à Belém e levou algumas 
demandas da Policia Civil por saber das necessidades que a mesma enfrenta e assim 
melhorar os trabalhos em prol da população, e também se colocou a disposição. 
Após, o Presidente declarou reaberta a sessão, e declarou aberta a fase de TEMA 
LIVRE: todos os vereadores dispensaram o uso da fala. Em seguida, o Presidente 
declarou aberta a ORDEM DO DIA: Apresentou em discussão o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 001/2021 – CMR e o Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2021 – 
CMR. Discutiu a matéria o vereador Nilton César, disse que os dois projetos de 
decretos legislativos tratam em oferecer título de cidadão, um ao deputado Seffer e 
outro ao deputado Alex Santiago, mas a sua posição de ontem continua a mesma, 
votara sim a favor por que Redenção é hospitaleira, não que eles não mereceram o 
titulo, mas pelo momento de pandemia que vivem. E ressaltou de acordos palavras de 
populares pode estar havendo a possibilidade de furo de fila no Hospital Regional e 
gostaria que isso fosse investigado. Discutiu a matéria à vereadora Silvani Borges, 
que afirmou que o deputado Seffer é um parceiro de Redenção e de fato merece esse 
título de cidadão, mesmo passando por esse momento de pandemia tem mandado 
recursos para a nossa cidade, bem como um grande beneficio que é um aparelho de 
mamógrafo. Há muitos casos de câncer de mama e esse aparelho já se encontra em 
processo de licitação e assim poderão atender as demandas de Redenção. Portanto, 
é com muita honra que tem de votar e apresentar esse honraria a este deputado. 
Discutiu a matéria o vereador Delegado Washington, que informou que os dois 
decretos tem sim o seu apoio, porem, fez a mesma ressalva do vereador Nilton 
César, uma vez que o numero de morte que há no país cresce a cada dia, e muitos 
indícios de desvio de recursos. E disse ao deputado Alex Santiago que o mesmo foi 
eleito com os votos de nossa cidade e pediu para mostrar o seus trabalhos em prol 
desse município no sentido de valorizar mais aqueles o elegeu, e ficará na esperança 
de ver melhorias na atuação do mesmo enquanto deputado. No entanto, parabenizou 
os autores das matérias. Sobre a compra de um aparelho de mamografia, isso é 
importante, mas perguntou o que foi feito com os R$ 11.000.000,000 (onze milhões 
de reais) para o combate da pandemia que o município de Redenção recebeu, será 
que todo esse valor foram gastos nas cabines de desinfecções? Sendo que daria para 
comprar um aparelho de mamógrafo, instalar de leitos e ainda sobrariam R$ 
7.000.000,00 (sete milhões de reais), portanto, requer uma prestação de contas sobre 
esse recurso por que não sabe aonde foi parar tanto dinheiro e não viu os benefícios 
que ele poderia trazer para o nosso município. Assumiu a tribuna o vereador Leandro 
Onofre, como autor do titulo ao deputado Seffer ressaltou que não é apenas um titulo 
dado por sua pessoa, mas pela bancada do PSD. Contou um pouco da história do 
seu amigo deputado Gustavo Seffer, por que ele lhe representa não só em Belém, 
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mas em todo o Estado do Pará. Contou parte da história desse deputado, e afirmou 
que ele é jovem e presta trabalhos sociais voltados para a área da saúde. Ele tem 
sido um articulador entre Redenção e a capital do Estado. E ouviu ontem o vereador 
Delegado Washington dizer que não tem representatividade politica, mas afirmou que 
o Deputado Gustavo Seffer nos representa  na capital do Estado, ele nos atende 
qualquer hora do dia ou da noite. E estar destinando esta proposição a esse deputado 
por que ele destinou emendas de custeio ano passado para a saúde no valor de R$ 
200.000,00, e nesse ano outra emenda no valor de R$ 200.000,00, destinou material 
esportivo para algumas associais de Redenção esse ano, tem um caminhão 
destinado para Redenção, foi ele que nos ajudou, escola cívico militar foi ele junto ao 
governador, a reforma da escola que custara em media R$ 1.200.000,00 foi ele,  junto 
com ele fizeram uma solicitação de dez quilômetros de asfalto para Redenção junto 
ao governador e Redenção será uma das cidades beneficiadas, isso através do 
deputado amigo Gustavo Seffer. As 25 pontes de pré-moldados foi conseguida 
através do deputado Seffer junto com o deputado Alex Santiago. O aparelho de 
mamografia era para o município, mas como não poderia vir direito para o município 
parou no hospital Regional, mas já entrou com pedido junto esse deputado para que 
lute por um aparelho para o nosso município. É por essas e outros benefícios que 
estão colocando esse titulo, esse parlamentar que abraçou o nosso município assim 
como outros também fizerem e outros momentos. Se para alguns o momento de 
homenagear não seja esse, mas no seu entendimento para esse deputado acredita 
que seja por que estar demonstrando trabalho em beneficio de nosso município. e 
pediu o apoio dos colegas para aprovarem esse matéria por que não é sonho não e 
sim trabalho prestado através desse deputado. Discutiu a matéria o vereador Zé 
Roberto, disse que a fala do vereador Washington e Nilton chamou sua atenção. Deu 
boas vindas ao Luciano Guedes e Fernando Coimbra que contribuíram e muito por 
Redenção. Afirmou que não conhece pessoalmente o Gustavo Seffer, e com a leitura 
feita dos seus feitos o parabeniza ambos os deputados homenageados. E diante da 
pergunta do vereador Washington que gostaria de saber o que esses deputados 
fizeram por Redenção e agora o vereador Leandro veio e mostrou cada feito por isso 
fica muito feliz pela atuação desses deputados. E afirmou que votará sim a favor das 
matérias. Como ninguém mais se manifestou, o Presidente apresentou votação global 
e única o Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2021 – CMR e o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 002/2021 – CMR. FORAM APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Em seguida, o Presidente apresentou em discussão o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 003/2021 – CMR. Discutiu a matéria o vereador Renival, que 
agradeceu o empenho desta casa de leis em dar agilidade no tramite desta matéria. 
Agradeceu ao deputado Seffer pela ajuda que ele já lhe deu que é um sonho para 50 
famílias, que trata sobre a escolinha de futebol para o bairro Vila da Pedra, que 
contemplará 50 crianças com uniformes e chuteiras. Por isso agradeceu ao deputado 
Gustavo Seffer por mais esse feito que irá fazer muitas crianças felizes. Portanto, 
agradeceu a todos os parlamentares que buscam recursos para a nossa região. 
Discutiu a matéria o vereador Nilton César, que parabenizou o autor do decreto e 
apresentou o seu apoio favorável ao mesmo por ser um projeto que ajudara as 
famílias diretamente. Como ninguém mais se manifestou, o Presidente apresentou 
em votação única à referida matéria. FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. Em 
seguida, determinou a leitura do oficio n. 36/21 da Defensoria Pública, em resposta 
ao convite desta casa de leis para se fazer presente e esclarecer sobre o Plano 
Diretor da Cidade. Por não haver mais matérias a serem deliberados na Ordem do 
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Dia, o Presidente passou a sessão a fase de EXPLICAÇÃO PESSOAL: Assumiu a 
tribuna a vereador Zé Roberto, disse que hoje é o aniversario do seu falecido pai e 
prometeu que aonde estivesse não deixaria cair no esquecimento. Fez uso da palavra 
a vereadora Silvani Borges, que parabenizou o vereador Marcos Sérgio pelo dia do 
pedagogo e no mês que vem apresentará uma moção em comemoração a esses 
profissionais. Afirmou que hoje é o dia técnico e auxiliar de enfermagem, e não podem 
deixar de parabenizá-los por estar data tão especial, e como também é o dia do 
enfermeiro e precisam também reconhecê-los e parabeniza-los. E pediu um minuto de 
silêncio em homenagem a sua amiga técnica de enfermagem que faleceu vitima do 
COVID-19. E afirmou que essas moções aos técnicos de enfermagem, pedagogos e 
enfermeiros ficou para o mês que vem devido o numero de matérias deste período. 
Fez uso da palavra o vereador Marcos Sergio, disse que é formado em pedagogia e 
em matemática e no mês que vez irão prestar as homenagens citadas pela vereadora 
Silvani. E registou o seu apoio emocional a vereadora Bella e que logo ela estará 
conosco, pois se encontra acompanhando seu filho que estar internado por motivo de 
doença. Assumiu a tribuna o vereador Nilton Cesar, que parabenizou os pedagogos 
que formam as pessoas em diversas áreas, como também os demais profissionais 
pelo seu dia. Fez uso da palavra o vereador Renival que agradeceu a Deus pelo 
quinto mês de legislatura, que possam continuar com essa harmonia, e acredita que 
irão fazer uma das melhores legislaturas da história de Redenção. Parabenizou o 
presidente desta casa que tem tratado as coisas de maneira seria e respeitando cada 
vereador, e que possam preservar essa harmonia. Nas considerações finais: Hoje é 
o dia do pedagogo, dia do técnico de enfermagem e do enfermeiro. 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 onze horas e trinta e sete minutos. Pela aprovação. 
Gabriel Salomão ________________ Presidente. Denison Moreira 
______________ 1ª Secretária. Hugo Tomé ________________ 2º Secretário. ******* 
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