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ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª SESSÃO 
ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

 
Às oito horas e cinquenta e cinco, do dia dezoito do mês de agosto, 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 e Denison 
Moreira na 2ª Secretaria. Solicitou a 1ª Secretária a fazer verificação do quórum. Houve 
quórum, com a ausência dos vereadores Jurandir Guedes, Hugo Tomé e Delegado 
Washington. 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 18: 1, pelo 2º Secretário. Em seguida, solicitou a 1ª Secretária a fazer a leitura do 
EXPEDIENTE: Ata da 2ª Sessão Ordinária, realizada em 17.08.21; Moção de 
Congratulações n. 011/21-CMR, de autoria do vereador Zé Roberto, que propõe Moção 
de Congratulações ao Secretário de Saúde João Lúcio pelos relevantes serviços 
prestados a frente da Secretaria de Saúde do Município; Indicação n. 072/21-CMR, de 
18.08.21, de autoria do vereador Jurandir Guedes, que indica a necessidade da 
pavimentação asfáltica da Rua C3 e C4, no setor Capuava (FOI RETIRADA DE PAUTA 
EM FUNÇÃO DA AUSENCIA DO AUTOR); Indicação n. 073/21-CMR, de autoria do 
vereador Jurandir Guedes, que indica a necessidade da conclusão da pavimentação 
asfáltica e construção de um bueiro na Avenida JK esquina com a Rua 9 (FOI RETIRADA 
DE PAUTA EM FUNÇÃO DA AUSENCIA DO AUTOR); Indicação n. 077/21-CMR, de 
18.08.21, de autoria do vereador Evilázio Chaves, que indica a necessidade da 
pavimentação asfáltica da Rua Cumaru no setor Vila Paulista. Em seguida, o Presidente 
passou a palavra ao autor da Moção n. 011/21-CMR para apresentar defesa à mesma. 
Assumiu a tribuna o vereador Zé Roberto, que cumprimentou a todos presentes e afirmou 
que esperou e muito um momento como este. Disse que o passo a passo do ser humano 
é que se constrói uma história. Fica muito orgulhoso em poder homenagear o Secretário 
Municipal de Saúde João Lúcio, faz questão de apresentar as pessoas que entram em 
sua casa o seu arquivo próprio que consta detalhes de sua vida pública e agora colocará 
nele mais essa folha. Quando os filhos do senhor João Lúcio crescerem poderão assistir 
os feitos e as qualidades do pai. Poderia qualquer um dos vereadores apresentar essa 
moção e essa oportunidade lhe orgulha e ficou até preocupado por não ver os 
vereadores, foi quando entrou na sala e orou para que viessem estar presente nesta 
sessão e assim aconteceu. Já participou junto com o vereador João Lúcio neste poder 
legislativo, homem de seis mandatos, de vasta dignidade e as palavras que falar aqui são 
muito poucas diante daquilo que o mesmo merece. O acompanhou desde o início quando 
o mesmo assumiu a secretaria de saúde, com muitas dificuldades e sempre quis que 
desse certo, e ver que o mesmo estar acompanhado por grandes profissionais. Já dirigiu 
o Hospital Municipal Iraci e poderia estar lá até hoje, mas alguém lhe tirou de lá e de uma 
coisa gosta que é salvar vidas. Percebe que cada profissional da saúde tem uma história 
bonita para contar e os parabenizou por isso. Emociona-se por que já passou momentos 
difíceis em que muitas vezes queria sair para pescar e deixava de ter um momento de 
lazer para salvar vidas. Por que razão homenageia o senhor João Lúcio, por que ama a 
saúde e solicitou aos colegas que votem sim a esta moção e acima de tudo cada um de 
nós leve no coração o amor de Deus para que sejam seguros e prósperos. Em seguida, o 
Presidente apresentou em discussão a referida moção supracitada. Discutiu a matéria o 
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vereador Nilton César, disse que é muito a favor em homenagear as pessoas em vida, 
por que quando partem ficam apenas as lembranças. Entende que é um momento difícil 
que o país e o mundo atravessam em questão da pandemia, e homenagear as pessoas 
públicas e eleitas talvez não seja tão apropriado no momento, mas se faz necessário, por 
serem seres humanos merecem os aplausos e reconhecimentos. Já entrou em contato 
com o Secretário de Saúde João Lúcio algumas vezes e o mesmo entende que tem sim 
cobrado, como também com o Prefeito sempre buscando o melhor para a nossa cidade e 
população de Redenção. E como o senhor João Lúcio mesmo está à frente desta pasta 
onde a população carente, a seu ver, tem mais sofrido em função da fragilidade do 
sistema. E toda equipe sofre quando quer oferecer o melhor, mas em função das 
delimitações isso não é possível. Respeita o servidor público por que também é servidor e 
muitas das vezes o usuário não tem o conhecimento e acaba criticando o profissional por 
não entender como funciona as coisas. Muitos sabem da deficiência da rede pública de 
saúde no país, mas também apoia a moção e deseja que ela se estenda a todos os 
profissionais da saúde. Fez uma visita ao hospital Materno Infantil e viu que aquele 
hospital requer uma nova construção, mas enquanto isso não acontece que minimize 
algumas deficiências a exemplo das mães que precisam vacinar seus filhos e sentam no 
banco de concreto e não fica legal, e espera que sejam colocados acentos mais 
confortáveis para as mães. E quando fala de sentimento do ser humano fala com 
propriedade por que tem acompanhando pessoas acometidas com câncer e nesse 
momento de dificuldade na saúde as pessoas ficam mais fragilizadas, portanto, 
parabenizou a todos pela homenagem. Discutiu a matéria a vereadora Silvani Borges, 
disse que fica muito feliz em ver esta casa cheia de pessoas especiais, e vota sim nessa 
homenagem, sendo que o Secretário de Saúde João Lúcio tem seis mandatos de 
vereador e se enche de alegria essa moção e pelo muito que já foi feito na saúde de 
nosso município. Conhece todos que estão aqui e sabe muito bem das dificuldades. 
Assumir uma pasta em um momento mais difícil que já passaram e acima de tudo 
precisam ter o amor ao próximo. É muito difícil em passar por tantos protocolos sendo que 
a dor do próximo é eminente. Passou pela saúde, mas sabe que fez a diferença, e 
parabenizou o secretário João Lucio que tem conseguido fazer um trabalho maravilhoso, 
sendo que também tem uma equipe maravilhosa. Concorreu a politica com objetivo de 
lutar em prol dos profissionais da saúde e muitos estão adoecendo, e não só de COVID, e 
muitos pensam que os profissionais de saúde estudaram para colocar sua vida em risco, 
mas entende que ninguém estava preparado para passar por isso. Parabenizou o 
secretário João Lúcio, a senhora Agda, a senhora Simone, Dr. Renato, Joabe do CER, 
Renato, Laiz, Ednar, Queila, Hernandes, Camila, Janildes, Maqueldes, Maiara, Dra. 
Regina Branco, Dra. Fabiana, Socorro Uchoa, Cora, Simone, Janildes e outros. E pediu 
para o secretário João Lúcio a continuar com essa equipe maravilhosa, e que esta moção 
abrace a cada um dos profissionais da saúde. Discutiu a matéria o vereador Evilázio 
Chaves, que parabenizou o autor da matéria e a ver como motivação para que o 
Secretário de Saúde continue dando o seu melhor. Cumprimentou cada profissional da 
saúde presente. Sempre diz que o vereador João Lúcio e Joás Possidônio foram os 
melhores vereadores que Redenção teve por que foram os que tiveram mais mandatos. O 
secretário João Lúcio saiu para respirar outros ares, mas tem certeza que irá sim voltar e 
estará de braços abertos. Parabenizou o secretário João Lúcio pelo seu trabalho e toda 
sua equipe, até por que estão quase vencendo o COVID e nome de Jesus. Assumiu a 
tribuna a vereadora Bella, que cumprimentou a todos presentes e parabenizou o autor 
dessa matéria, embora o vereador Nilton César diz que o momento não seja para fazer 
movimentos, mas tem visto o compromisso do vereador João Lúcio, inclusive tem ligado 
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para o mesmo em horários impróprios e mesmo assim o mesmo tem atendido, portanto, 
parabenizou o mesmo pela forma de trabalhar e toda sua equipe sem exceção. E fica 
muito feliz em ver o secretário em todas as localidades que envolvem a saúde pública e 
isso é importante, e sempre também vem visitando e não tem recebido reclamações. 
Entende que o materno precisa de um novo prédio e isso estão buscando junto com o 
prefeito Marcelo, e parabenizou a todos e se posicionou sim a favor dessa matéria, até 
por que estar sim fazendo um ótimo trabalho. Discutiu a matéria o vereador Marcos 
Sergio, que parabenizou o autor da matéria e que realmente é um momento oportuno em 
que o secretário de saúde vem desenvolvendo um ótimo trabalho. Parabenizou o 
vereador João Lúcio por ser um guerreiro e parabenizou o senhor Marcelo que tem sido 
um ótimo assessor do vereador João Lúcio. Sempre que tem requisitado apoio da 
Secretária de Saúde sempre tem conseguido. Seu voto é a favor dessa moção e inclusive 
sempre que tem pedido apoio do mesmo ele tem atendido, e já o convidou em off para se 
reunir com a comunidade do projeto Casulo para ver a análise da água, e buscar ver o 
que podem fazer para melhorar a qualidade de vida daquele povo. Discutiu a matéria o 
vereador Renival, que parabenizou o autor da matéria pela iniciativa e posicionou seu 
voto a favor dessa moção como incentivo a um homem reto, honesto e com uma carreira 
pública muito extensa, seis mandatos como vereador, de uma carreira muito perto do 
povo. O secretário João Lúcio tem seis mandatos de vereador e tinha certeza que o 
mesmo faria uma boa gestão à frente a pasta da saúde por que conhece muito bem o 
sofrimento do povo. Sentiu a falta do gestor aqui hoje, que mais uma semana estar em 
Belém-PA, mineiro que não para de trabalhar e fez uma escolha certa em entregar essa 
pasta ao senhor João Lúcio. Essa homenagem é para o secretário João Lúcio, mas que 
merecidamente é estendida a cada profissional da saúde que esteve de forma aguerrida a 
frente no combate da pandemia que atravessam. E como vereador desta casa o 
secretário João Lúcio tem o seu respeito e admiração, só não é omisso. Ressaltou que o 
vereador João Lúcio tem algo a mais, que é o atendimento e o parabenizou pelo trabalho 
a frente desta pasta tão importante que é a saúde. Discutiu a matéria o vereador Rodrigo 
Universo, disse da sua alegria em poder hoje estar votando nessa moção e fazendo uma 
reflexão, muitas pessoas não sabem a importância de votar uma moção a um secretário 
de saúde vinda do vereador Zé Roberto, sendo que ainda era criança e a fila na porta do 
vereador Zé Roberto era muito maior que qualquer fila de postinho de saúde, e quando as 
pessoas adoeciam procuravam ele em busca de saúde, que levava pessoas para outras 
localidades em buscar de salvar vidas, portanto, há muito valor nessa homenagem 
olhando para sua origem. Sabe da disciplina, do espirito de liderança, sabe da valorização 
do servidor, e os servidores desta casa sempre elogiam a pessoa do secretário João 
Lúcio quando foi presidente desta casa, e o mesmo tem todas as características para 
fazer um bom trabalho. Pessoa que tem sentimento público, amor a Deus, portanto o 
mesmo tem sim capacidade para desenvolver um bom trabalho como foi bem 
demostrado. E fica muito feliz em saber que estão saindo desse caos do COVID e saber 
que além do secretário de saúde há também um grande grupo de profissionais envolvidos 
que contribuíram e se sente muito feliz votar nessa moção. Parabenizou o secretário João 
em assumir essa pasta em um momento tão delicado, onde fez o melhor dentro das 
condições oferecidas. Discutiu a matéria o vereador Leandro Onofre, disse que já foi 
falado o que tinha pra ser falado em relação à pessoa do vereador João Lúcio, e na época 
em que o mesmo foi presidente desta casa foi convidado a participar dessa família e 
afirmou que foi funcionário desta casa e passou por cinco presidentes e o melhor deles foi 
o vereador João Lúcio. Agradeceu a todos os profissionais da saúde pelo empenho e 
dedicação em enfrentar essa pandemia, e só sabe o que foi a pandemia quem perdeu 
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alguém nela. E poderia falar muitas coisas, mas resumiu em uma pequena frase: A saúde 
não para. Discutiu a matéria a vereadora Silvani Borges, disse que o espírito de 
liderança e experiência do vereador João Lucio lhe deixa muito tranquila e reconhece que 
quando falha faz questão de fazer um vídeo e dizer e assim tem visto o mesmo dá 
satisfação para a população, isso é importante. O mesmo corre em busca de corrigir as 
falhas e isso é muito importante. Ressaltou que não estão aqui para somente 
homenagear e sim para cobrar também, mais precisam sim reconhecer aquilo que tem 
feito e que realmente tem feito o seu papel. E finalizou dizendo que o vereador João Lucio 
tem feito sim a diferença que tanto sonhou que é atender o público com amor. Como 
ninguém mais se manifestou, o Presidente apresentou em votação a Moção n. 011/21-
CMR. FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. Em seguida, o Presidente passou a 
palavra ao Secretário de Saúde para proferir suas palavras de agradecimentos. Assumiu 
a tribuna o Secretário de Saúde João Lúcio, que cumprimentou a todos e fica muito feliz 
em poder viver esse momento. Durante vinte anos de vida pública essa foi a primeira vez 
que assume esta tribuna desta forma. Em outro momento estaria falando da sua alegria 
em ver os moradores da Avenida Mato Grosso pela pavimentação asfáltica dessa 
avenida, coisa que tanto lutou e ver agora o resultado. Afirmou que poderia pedir essa 
moção para algum colega propor, mas acha deselegante. O vereador Zé roberto muito 
raramente aparece com alguma mensagem e recentemente ele lhe ligou fora de hora e ao 
atender a ligação esperando algo sobre saúde, o mesmo lhe perguntou se aceitaria uma 
moção, e aconteceu essa moção por uma pessoa que tem a cara da saúde e entende da 
saúde e sabe da dificuldade que é trabalhar na área da saúde, portanto, essa moção veio 
de uma pessoa tem experiente na área que lhe deixou muito honrado. Essa ação lhe 
motiva para fazer ainda melhor. Em outros momentos também apresentou moções nesta 
casa e gera sim um impacto sobre as pessoas que as motivam a fazer ainda melhor. O 
vereador Zé Roberto sempre sonhou estar à frente desta pasta, por ser algo que estar em 
seu sangue, mas nunca sonhou estar à frente desta pasta, mas aconteceu de forma 
naturalmente e se viu ali, e ainda no momento de pandemia mundial e de muita 
dificuldade e por ser algo que não é do seu conhecimento pratico, por isso fez questão de 
convidar os profissionais para dividir essa honraria, em nome da dona Chiquinha divide 
essa horaria com todos os profissionais da saúde por terem esse comprometimento, e a 
equipe entrou no ritmo do secretário e qualquer um que pedir para gravar um vídeo eles 
gravam. Agradeceu a cada vereador por que sabem dos problemas de perto da 
sociedade e o time da linha de frente veio para receber essa homenagem juntos por ser 
um premio do time da saúde. E não pode reclamar por que todos têm dado sim o seu 
melhor. Ressaltou que a saúde não é por que está tudo as mil maravilhas, por que o 
Materno não estar bem, a sala de vacinação precisa sim de reparos, mas ver que essa 
moção é pelo esforço que tem tido para melhorar o atendimento desta pasta, por que 
problemas têm e muitos, que daria para dá até moção de repudio, mas pelo esforço 
recebem essa homenagem. E que esse momento é marcante dos seus vinte anos de 
carreira pública sendo que ninguém tem noção no que passaram no auge da pandemia, a 
sua esposa quase ficou paranoica por que em dez e dez minutos pessoas lhe ligavam 
buscando vaga no Hospital Regional, e sabe que uma ligação pode salvar vidas, e 
afirmou que compensa o desgaste quando ver mais uma vida sendo salva. Tem orado 
para Deus no sentido que dê tudo certo, e quando realizam um mutirão de cirurgia 
quando fazem vinte cirurgias e dá uma fatalidade o foco é só naquela que deu errado, 
mas Deus tem abençoado. Ressaltou que todas as especialidades possíveis estão 
disponibilizadas, e isso custa alto, as vezes tem buscando emendas com os deputados 
para suprir as despesas. E junto com o Prefeito estão buscando a construção do hospital 
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Materno e Iraci, e que dê para assistir os partos e de forma moderno e espera que orem 
por isso por que irão buscar recursos. Em questão de ordem, o vereador Zé Roberto, 
disse que atender o ser humano é muito difícil é ao mesmo tempo muito fácil. Entende 
que as pessoas não adoecem de uma só vez, e a razão de dar essa moção é por que as 
pessoas adoeceram de uma vez só e o mesmo administrou muito bem toda essa situação 
e apenas quer reconhecer esta capacidade onde o mesmo se dispõe a ir à Belém, a 
Brasília e o mesmo irá sim levar esse mérito junto com essa equipe fantástica. E no 
momento mais difícil o mesmo assumiu esta pasta e praticamente estão com o numero 
zerado de COVID, e disse que o mesmo sim, superou as expectativas, e como vereador 
estar à disposição para servir. Continuou o Secretário de Saúde João Lúcio, que 
parabenizou os vereadores e ao Presidente pela reforma da casa.  Dividiu essa 
homenagem com toda a sua equipe e terminando aqui todos irão assinar o ponto e dentro 
das possiblidades estará atendendo a todos, sendo que esse time está a disposição e que 
Deus possa lhe abençoar a melhorar ainda mais. 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 nove horas e quatro minutos. Pela aprovação. Gabriel 
Salomão ________________ Presidente. Bella ______________ 1ª Secretária. Denison 
Moreira ________________ 2º Secretário.  **************************************************** 
******************************************************************************************************* 
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