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ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª SESSÃO 
ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

 

Às nove horas e cinco minutos, do dia vinte e um do mês de junho, 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 Delegado Washington. 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 75: 1, pelo 2º Secretário. Em seguida, solicitou ao 1º 

Secretário para fazer a leitura do EXPEDIENTE: Ata da 18ª Sessão Ordinária, 

realizada em 21.05.21; Projeto de Lei nº. 006/2021-GPM/RED, de 25/06/2021 

oriundo do Poder Executivo, que altera a redação da Lei Municipal nº 703/2015, que 

dispõe sobre as competências, composição e regulamento do conselho Municipal da 

Cidade de Redenção e, dá outras providências; Indicação 048/21-CMR, de 21.06.21, 

de autoria do Vereador Zé Roberto, que indica a necessidade da pavimentação 

asfáltica da Avenida Marechal Rondon; Indicação 049/21-CMR, de 21.06.21, de 

autoria do Vereador Nilton Cesar, que indica a necessidade da recuperação da 

primeira ponte que dá acesso a Fazenda Modelo; Indicação 050/21-CMR, de 

21.06.21, de autoria do Vereador Neguinho Eletricista, que indica a necessidade da 

pavimentação asfáltica da Avenida Doutor Paulo Quartins Barbosa, no Setor Bela 

Vista; Indicação 051/21-CMR, de 21.06.21, de autoria do Vereador Jurandir Guedes, 

que indica a necessidade da pavimentação asfáltica e construção de uma ponte de 

concreto na Avenida Lenival Gonçalves da Silva, no Setor Jardim América; Indicação 

052/21-CMR, de 21.06.21, de autoria do Vereador Marcos Sérgio, que indica a 

necessidade da pavimentação asfáltica da Rua 25, no Setor Viviane. Em seguida, o 

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

o Projeto de Lei nº 006/2021 – GPM. Após, o Presidente declarou reaberta a sessão, 

e declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: Assumiu a tribuna o vereador Zé Roberto, 

que desejou uma semana abençoada a todos. Afirmou que sente muita dor pela perca 

do filho da vereadora Bella, e apresentou palavras de conforto a mesma pela perca 

irreparável. Sente-se horando em fazer parte dessa câmara, fica 25 dias fora desta 

casa e sente muita saudade de estar aqui para falar dos sentimentos e projetos. 

Chamou atenção da Saúde Municipal, por que há nesta casa uma amiga chamada 

Lúcia, que tem um filho que precisa fazer uma tomografia, devido um acidente, e 

pediu aos responsáveis da saúde pública, por favor, atenda o filho dessa senhora, 

caso isso não aconteça amanhã pagará do seu salário. É uma simples tomografia, e 

que não seria necessário uma pessoa mendigar por ser uma obrigação do município 

oferecer tal beneficio. Pediu para que se faça saúde e pediu para não lhe obrigarem 
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voltar a esta tribuna para pedir algo tão simples. Pediu para amarem de verdade por 

que depois que a pessoa parte não tem como fazer mais nada. Por fim, parabenizou a 

cada vereador pelo trabalho que vem fazendo por que se falarem mal desta casa 

estarão pecando por que todos estão trabalhando com afinco e dedicação. Assumiu a 

tribuna a vereadora Silvani Borges, que também teceu palavras de conforto a 

vereadora Bella em função da perca do seu filho, e sabe que a mesma é uma 

guerreira e que fez tudo pela vida do seu filho. Há também uma senhora chamada 

Maria que lhe pediu algo sobre saúde municipal e hoje ira correr a trás. Ressaltou que 

o papel do vereador é correr atrás para buscar que a coisa publica funcione de 

verdade, e não fazer assistencialismo simplesmente. Afirmou que apresentara um 

projeto de lei solicitando o asfaltamento de um pedaço da estrada, que inicia próximo 

do MACRE e chega próximo do setor Serrinha, e restante dela é asfaltado que dá 

acesso a BR, e por esta avenida poderão desviar o transito das carretas dentro do 

município e evitar muitos acidentes, e pediu apoio dos colegas nesse sentido. E pediu 

para lutarem juntos, por que uma pessoa que morre de COVID-19 não é mais 

importante que uma pessoa que morre com necessitando de uma tomografia de tórax. 

Assumiu a tribuna a vereadora Bella, que agradeceu a cada pessoa pelo apoio nesse 

momento difícil. E hoje fala como uma mãe, por que até hoje não se pronunciou em 

público o que aconteceu de fato com o seu filho. Hoje viu o vereador Zé Roberto 

cobrando atendimento na rede publica de saúde, as negligencias médicas que 

acontecem debaixo do nariz dos vereadores, e isso aconteceu com sua pessoa, 

perdeu um filho por falta de atendimento, por negligencia médica, por que o seu filho 

não estava com covid-19. Muitas pessoas lhe perguntaram, sendo que tem tanta 

condição e por que levou seu filho para o Hospital Regional? Levou por que lá tem 

tantos equipamentos que poderiam sim, caso tivesse acontecido os procedimentos 

necessários, ter salvado a vida do seu filho, mas não fizeram. A regulação o regulou 

corretamente, para ser internado em uma clinica, mas o pegaram e jogou em uma ala 

de tratamento de covid-19, ele ficou dois dias sem acompanhante, uma vez sendo 

menor de idade, e isso não admissível e ira sim processar o Hospital Regional, por 

que foi a vida do seu filho e talvez isso possa evitar acontecer com a vida de outra 

mãe passar pela dor que estar passando. E com quinze dias depois salvou a vida de 

um jovem da mesma idade do seu filho, com dengue hemorrágica e malária e 

queriam levar ele para o hospital regional e orientou a família para não fazer isso, e o 

encaminhou, junto com o Dr. Aripuã para HDT em Goiânia-GO, com cinco dias depois 

o rapaz ficou saldável. Já o seu filho perdeu dois dias de tratamento em uma sala 

isolada no hospital regional, e teve que ir ao ministério público dizer que o seu filho 

não estava com covid-19, sendo que ele estava com três testes negativos de covid-

19. Teve que usar a pessoa de um deputado para ter acesso ao seu filho naquele 

hospital, e não recebeu boletim médico dele, e só depois de ter ido ao Ministério 

Público que veio receber uma ligação lhe informando como estava o seu filho. Fica 

imaginando uma pessoa comum, como sofre. Não acha justo tal situação mãe 

nenhuma isso acontecer, e não sabe quem foi o indicado para dirigir o Hospital 
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Regional, mas que vai ter que responder por isso vai, por que negligencia foi muito 

grave, sendo que o seu filho chegou no hospital com sangramento na gengiva, e tudo 

indica que nem o examinaram, sendo que uma reguladora disse que pessoas iriam 

pagar por aquilo, por que os sintomas eram que ele estava com dengue hemorrágica. 

Só tinha um casal e agora foi o seu, e a pessoa nunca pensa que acontece com a 

gente, por que tem condições, o tirou de avião do hospital regional, fez o que pode. 

Todos sabem que quem estar com malária não pode tomar qualquer tipo de soro e 

isso aconteceu com o seu filho. Disse que as plaquetas do seu filho estavam 

baixíssima, e o seu pulmão estava cheio de água, ou seja, foi um erro gravíssimo. E 

pediu para os outros vereadores que lhe ajude a fiscalizar, por que são muitas 

famílias que sofrem quando precisam dessa área. E o seu filho ficou dois dias 

passando dor e febre, e na ultima ligação que ele fez dizia sentir muita cede. Isso 

demonstra a falta de humanidade, falta amor próprio por parte daqueles médicos. 

Sem contar que o seu filho passou primeiro pelo hospital Iraci e os médicos não viram 

que ele estava com dengue hemorrágica. Depois o levaram para o Hospital Santa 

Mônica e de lá o encaminharam para o Hospital Regional. Portanto, deixa o seu 

desabafo e o pedido que fiscalizem, e a questão de informar a família sobre os 

pacientes precisa acontecer, por que isso é desumano, e não sabe o porque que 

levou seu filho para uma carniça de hospital, mas acredita que ter sido o chamando 

dele, e que a morte vem sempre com uma desculpa, e nesse momento busca se 

apegar a Deus. Assumiu a tribuna o vereador Nilton César, que pediu para 

Presidente da casa oficializar o Secretário de Saúde e o Diretor do Hospital Regional 

para fazer perguntas neste parlamento. Diante do relato da vereadora Bella, fica 

imaginando a dificuldade que tem diante da saúde publica para se ter um resultado de 

um atendimento que se espera. Pediu para que toda semana de sessão buscassem 

convidar um órgão do município para trazer informações sobre o trabalho e diante da 

oportunidade busca trazer essas responsáveis pela saúde pública no município. E 

afirmou que os profissionais do Hospital do Amor trabalham exclusivamente para o 

Hospital do Amor, e quando o médico trabalha na saúde pública fazem dois, três ou 

mais plantões e isso pode comprometer o atendimento de qualidade. Fez um 

momento de reflexão por que ontem ultrapassou o numero de mais de meio milhão de 

pessoas vitimas de covid-19, e será necessário morrer mais meio milhão para se 

conscientizarem do que está acontecendo? Afirmou que é condutor de motocicleta, e 

comentou sobre o grande numero de acidente e mortes ocasionados por condutores 

desse tipo de veículo que não usam capacete e ainda excede o numero de 

passageiros e pediu para cobrarem dos órgãos competentes pela fiscalização para 

que essa realidade mude. Assumiu a tribuna o vereador Evilázio Chaves, que 

externou sua solidariedade a sua amiga vereador Bella e ouvindo o seu desabafo isso 

serve para esta casa acender a luz amarela de atenção sobre o que estar 

acontecendo e pelo jeito casos como este pode estar acontecendo com frequência. 

Afirmou que a morte do seu sogro ocorreu é era convid-19, mas eles restringiram as 

informações também. E o Presidente tem o poder de convocar o diretor clinico do 
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hospital regional e o diretor do hospital regional para prestarem sim esclarecimentos. 

E tem percebido que as pessoas têm procurando um vereador para colocar um 

paciente nesse hospital, mesmo que o vereador não tem esse poder, mas entende 

que o vereador tem essa responsabilidade de cobrar para que de fato a saúde venha 

funcionar melhor. Pediu para o secretário de obras possa recuperar a estrada que dá 

acesso à colônia Centro dos Morais já que as maquinas estão lá próximo. Pediu 

também para os colegas assinarem juntos uma indicação para fazer quatro quebra-

molas na Rua Augustinho Sousa Aguiar no sentido de diminuir acidentes que vitimou 

duas pessoas que vieram a óbito. Assumiu a tribuna a vereadora Silvani Borges, 

afirmou que foi uma das pessoas que montou o Hospital Regional, as farmácias sob a 

coordenação da Dra. Carla, e pediu o seu pai dentro dessa unidade hospitalar, 

também por negligencia médica, isso aconteceu há oito anos, e narrou cada detalhe 

como aconteceu. E por estar ali pensava estar no melhor lugar em função de ter todos 

os equipamentos necessários para salvar vidas. E parentes queria tirar ele do 

regional, mas não deixou, e chegou a engordar trinta quilos por sentimento de culpa 

depois que ele faleceu. Portanto, não podem cruzar os braços e precisam sim cobrar 

melhor atendimento das unidades de saúde pública. Por não haver matérias a serem 

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

PESSOAL: Assumiu a tribuna o vereador Leandro Onofre, disse que agradeceu os 

servidores da Secretaria de Obras que estão na Colônia Arraipoarã fazendo os 

reparos das estradas que foi uma solicitação de todos os vereadores e afirmou que o 

vereador Evilázio Chaves pode contar com sua assinatura para construção das 

referidas lombadas citadas. Assumiu a tribuna o vereador Zé Roberto, que 

parabenizou o vereador Evilázio Chaves pela indicação de quebra-molas e se colocou 

a disposição. E também ira implementar nessa mesma indicação, mas na Avenida 

Vicente Pereira, esquina com a Rua Manoel Candido, com a outros quebra-molas, por 

que nesta mesma avenida deu 26 socorros. E também em frente a esta casa de leis 

colocar redutores de velocidade. Também narrou o falecimento de sua mão, que 

passou mau na virada de ano e veio a óbito por que não tinha medico. Na citou o 

nome do médico, por que não quis processar e assinou uma nota e nunca lhe 

procuram para receber. Aqui o nosso tempo é limitado e precisam sim agir enquanto 

câmara para dar o melhor para o nosso povo. Fez uso da palavra a vereadora Silvani 

Borges, disse que o seu pai foi uma pessoa que ajudou muitas pessoas, encaminhou 

pessoas para Goiânia-GO para salvar, mas quando ele mais precisou não foi tratado 

com a dignidade que necessitava, e não podem deixar isso voltar a acontecer. 

Assumiu a tribuna a vereadora Bella, que reforçou o pedido para recuperação da 

estrada que dá acesso ao Centro dos Morais, e pediu o apoio e que possam ir junto 

acompanhar esse trabalho. Assumiu a tribuna o vereador Nilton César, disse que os 

requerimentos de convocação para o Secretario de Saúde e Diretor do Hospital 

Regional, e como havia convidado primeiro o diretório central dos estudantes da 

faculdade da FESAR para dar atenção a classe estudantil. Já fez vários 

requerimentos solicitando a construção de vários quebra-molas no trecho do nome 
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Redenção até o MACRE, e a resposta do DMTT é que falta um engenheiro do transito 

e precisam cobrar isso do prefeito, uma vez que há muitas vias pavimentadas que 

não estão devidamente sinalizadas e que isso ocasiona vários acidentes. E cobrou 

pavimentação completa da rua indicada pelo vereador Neguinho que se estenda até o 

setor Serrinha. Assumiu a tribuna o vereador Renival do Pé Quente, que agradeceu 

a Deus, o criador de todas as coisas. Solidarizou-se com a dor da vereadora Bella, e 

foi falado muito sobre a precariedade da saúde, que não é só em Redenção e sim no 

país. E como um dos quinze vereadores não pode se omitir, e afirmou que a 

comissão de saúde pode contar com o seu apoio. Muitos pensam que vereador tem 

obrigação e direito de colocar pessoas no Hospital Regional, também pensam que 

podem tirar motos presas pelo DMTT, e que tem também o direito de infligir uma lei. 

Afirmou que nenhum membro de sua casa sai de casa sem o capacete, ver pessoas 

andando com à mascara, mas sem o capacete, isso fica sem sentido. Portanto, pediu 

para o povo usar capacete, por que o Departamento de Transito cumpre uma lei. E 

que para dirigir um carro usa-se um sinto de segurança e quem pilota moto usa 

capacete, por que assim protege a sua própria vida. Afirmou que a categoria dos 

moto-taxistas o índice de acidentes é zero, isso por que tem colocado em pratica as 

medidas de segurança vigente. Parabenizou o Prefeito por ter colocado ao 

departamento de transito uma pessoa seria, e pediu para a população exercer essa 

cultura de usar capacete. E qualquer vereador que tiver alguma duvida que façam 

uma comissão e possam investigar. Assumiu a tribuna a vereador Silvani Borges, 

disse que falou que o papel do vereador não é fazer assistencialismo, e que precisam 

cobrar que os órgãos públicos funcionem, e estão lutando para que os serviços 

públicos funcionem de forma correta. Tem um projeto social que atende as mães 

necessitadas, e esse projeto não deixou de funcionar. Fez uma ação nos dia das 

mães e conseguiram ajudar mais de 50 famílias em conjunto com os demais 

vereadores, mas isso não é trabalho ou função do vereador, mas mesmo assim 

fazem. Nas considerações finais: 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 quarenta e seis minutos. Pela aprovação. Gabriel Salomão 

________________ Presidente. Bella ______________ 1ª Secretária. Hugo Tomé 

________________ 2º Secretário. Denison Moreira ____________________ Vice-

presidente. ************************************************************************************* 
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