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ATA DA 4ª 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 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 

dos vereadores Evilázio Chaves, Rodrigo Universo 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 29: 1, 

pelo 2º Secretário. Em seguida, solicitou a 1ª Secretária a fazer a leitura do 

EXPEDIENTE: Ata da 3ª Sessão Ordinária, realizada em 18.08.2; Indicação 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; Indicação 073/21-

CMR, de 18.08.21, 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; Indicação 078/21-CMR, de 18.08.21, de autoria do Vereador 

Neguinho Eletricista, que indica a necessidade da pavimentação asfáltica da Avenida 

Castelo Branco, no Setor Bela Vista; Indicação 080/21-CMR, de 18.08.21, de autoria 

do Vereador Leandro Onofre, que indica a necessidade de uma Academia de Ginástica 

Itinerante. Em seguida, o Presidente convidou para compor a TRIBUNA DE HONRA: o 

Prefeito de Água Azul do Norte – Vandinho e o seu Assessor. Em seguia, o Presidente 

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

que cumprimentou a pessoa do prefeito Água Azul do Norte, e registrou por nome de 

cada integrante da ALEPA que se encontram presentes nesta casa, que vieram da 

Assembleia Legislativa do Pará, para nos trazer informações precisas para fazer ainda 

mais e melhor em prol do povo. Cumprimentou os colegas vereadores e os 

parabenizou pelos trabalhos que vem desenvolvendo cada um em benefícios de nossa 

cidade e aos munícipes. Por não haver matérias a serem deliberadas na Ordem do Dia, 

o Presidente passou a presentou a fase de EXPLICAÇÃO PESSOAL: Assumiu a 

tribuna a vereadora Bella, que justificou sua fala de ontem, porque houve alguns 

comentários nas redes sociais sobre sua fala de ontem, que estava encobrindo sobre a 

saúde do município sendo que recentemente perdeu seu filho em função de algumas 

falhas, mas que em momento algum retira sua fala de ontem e que não estar 

encobrindo nada, uma vez que o Hospital Regional não tem nada haver com a saúde 

do município, e de fato o Secretário do Município têm feito o máximo em prol da saúde 

do município, já o Hospital Regional cometeu sim procedimentos errados que 

ocasionou a morte de seu filho. E parabenizou o Presidente da casa pela forma que 

vem sim conduzindo muito bem esta casa. E afirmou que o Hospital Regional está nas 
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mãos da justiça e ela fara o julgamento. Assumiu a tribuna o vereador Leandro 

Onofre, que registrou alguns detalhes que aconteceram em sua viagem junto com o 

vereador Renival à Capital Belém-PA. Reuniu com o pessoal da Escola do Legislativo – 

ALEPA, que veio a partir de uma solicitação feita de sua pessoa junto com o vereador 

Renival, para capacitar os colegas servidores públicos de Redenção como para os 

municípios vizinhos. Agradeceu ao senhor Francisco Mello – popular Chicão e também 

a senhora Maria Bethânia de Carvalho – Diretora da Escola do Legislativo da ELEPA. 

Estiveram em outros departamentos e conseguiram desburocratizar um valor 

equivalente de R$ 700.000,00, através do convenio que tem entre prefeitura e 

DETRAN, onde ouve uma mudança que não é mais a secretaria de estado que 

arrecada, mas agora é direito pelo DETRAN. Teve um travamento de quase um ano 

que travou o recurso e voltou lá e na quarta-feira o rapaz daria o sinal positivo e na 

segunda-feira o dinheiro amanheceu na conta. Agradeceu ao Governador Helder 

Barbalho pela responsabilidade e o diretor do Detran – senhor Marcelo. Recebeu 

também a visita de um dos técnicos do DETRAN, senhor Bento, que é responsável 

pelos convênios e também pelo dinheiro que é destinado para pintura de faixas de 

sinalização dos municípios e a empresa que vai executar o serviço estar na região e 

nos próximos dias iniciara os serviços em Redenção. Estiveram também na Secretaria 

de Esportes do Estado, onde protocolaram um projeto para ajudar as escolinhas de 

futebol do município, e lá foi muito bem recebido. Agradeceu as pessoas que irão 

participar dos cursos da ALEPA e particularmente conhece alguns ministros dos cursos 

e pediu para aproveitarem pelo por que se tratando de conhecimento todo tanto é 

pouco. Assumiu a tribuna a vereadora Silvani Borges, disse que é profissional de 

saúde há 17 anos e sua luta é em prol da criança, da mulher e da saúde, luta essa que 

não pode cruzar os braços. Foi procurada por algumas mães que precisam de certo 

tipo de tratamento no CER, que solicitam um equipamento que se chama pediasuit, 

que tem um valor muito pequeno diante do que ele pode oferecer a saúde de nossas 

crianças, no valor de R$ 37.000,00. Quem tem condições financeiras vão buscar esse 

recurso em Araguaína-TO, quem não tem fica sem fazer. Esse tratamento é para 

crianças que tem atrofia cerebral, como também ajuda em outros tipos de tratamento 

neurológico, lesões traumáticas, autismo e outras condições que afetam as condições 

motoras. O valor desse aparelho varia de R$ 30.000,00 a 50.000,00, ou seja, o valor de 

um tratamento de uma criança já paga o aparelho. Já esteve na secretaria de Saúde no 

inicio do seu mandato e passou sobre essa necessidade e foi informada que já havia 

feito o pedido de compra, por que até a licitação já havia acontecido nesse sentido, 

mas novamente as mães voltam a lhe procurar dizendo que até o momento essa 

necessidade no CER existe. Nos últimos dias procurou alguns vereadores para lhe 

ajudarem no tratamento de uma criança que precisou desse tipo de tratamento, e 

alguns contribuíram, mas não gostaria de ajudar no tratamento só dessa criança que 

lhe procurou, por que estão aqui para lutar por todos que necessitam. Já solicitou a 

confecção de um requerimento nesse sentido para encaminhar a Secretaria de Saúde 

do Municipal e solicitou a todos os vereadores que assinem juntos para que nossas 
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crianças voltem até qualidade de vida novamente, uma vez que no CER tem 

profissionais capacitados e precisam juntos lutar em prol da qualidade de vida de 

nossas crianças. E parabenizou o vereador Leandro pela indicação que busca o 

incentivo do exercício físico. Assumiu a tribuna o vereador Renival, que cumprimentou 

a todos presentes e agradeceu a presença do pessoal da ALEPA, como bem disse o 

vereador Leandro, em uma de suas idas a Belém solicitaram a vinda dessa equipe para 

trazer ensino aos servidores públicos de nossa região. E quando usam das diárias tem 

esse objetivo de buscar alguma coisa do Estado para o Município, como bem explanou 

o vereador Leandro Onofre. É uma satisfação muito grande estar como parlamentar e 

pela condição do Presidente da casa dá aos vereadores para buscar benefícios para o 

nosso município. Nas considerações finais: O Presidente agradeceu a presença de 

todos e os convidou para participarem da sessão ordinária que acontecerá logo após 

esta. E por não haver mais o que deliberar, deu por encerrada esta sessão às nove 

horas e cinquenta minutos. Pela aprovação. Gabriel Salomão ________________ 

Presidente. Bella ______________ 1ª Secretária. Denison Moreira 

________________ 2º Secretário.  *********************************************************** 
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