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ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª SESSÃO 
ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

 
Às oito horas e cinquenta e três minutos, do dia vinte e um do mês de setembro, 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 

da vereadora Silvani Borges. O Presidente justificou a ausência da vereadora Silvani 

Borges dizendo que ela se encontra em tratamento de saúde. 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 34:7, pelo 2º 

Secretário. Em seguida, solicitou a 1ª Secretária a fazer a leitura do EXPEDIENTE: Ata 

da 6ª Sessão Ordinária, realizada em 20.09.21; Moção de Congratulações nº. 

012/2021-CMR, de 20/09/2021, de autoria do Vereador Jurandir Guedes que propõe 

Moção de Congratulações ao Senhor Hugo Brandão Xavier; Indicação 084/21-CMR, 

de 21.09.21, de autoria do Vereador Neguinho Eletricista, que indica a necessidade da 

iluminação Led na Avenida Marechal Rondon, em toda sua extensão; Indicação 

086/21-CMR, de 21.09.21, de autoria dos Vereadores Professor Marcos Sergio e Hugo 

Tomé, que indica a necessidade da pavimentação asfáltica da Rua Tamandaré, no 

Setor Santos Dumont; Indicação 091/21-CMR, de 21.09.21, de autoria do Vereador 

Jurandir Guedes, que indica a necessidade da pavimentação asfáltica da Rua 

Comandante Vicente de Paula, no setor Serrinha; Indicação 095/21-CMR, de 

21.09.21, de autoria do Vereador Gabriel Salomão, que indica a necessidade da 

pavimentação asfáltica da Rua Boa Sorte no Setor Morada da Paz. Em seguida, o 

Presidente passou a palavra a autor da Moção 012/2021-CMR para apresentar defesa 

à mesma. E aproveitando a oportunidade, convidou o Dr. Hugo e sua esposa para 

fazer parte da Tribuna de Honra. Assumiu a tribuna o vereador Jurandir Guedes, que 

cumprimentou a todos presentes e parabenizou a presença das ACS que estão 

presentes para prestigiar esse momento de honra. Em 2017 buscava apoio para sua 

campanha política, e quando foi ao Posto de Saúde do Araguaia conheceu o Dr. Hugo, 

foi quando lhe pediu ajuda em sua campanha, mas o mesmo disse que não fazia 

politica, mas que a sua paixão era o SUS, e nesse momento o Dr. Hugo lhe ganhou, 

portanto, se sente muito feliz em reconhecer esse grande profissional. Em seguida, o 

Presidente apresentou em discussão a referida moção. Discutiu a matéria o vereador 

Rodrigo Universo, disse que é muito fácil falar de uma moção quando se trata de uma 

pessoa como o Dr. Hugo, por que o conheceu antes do seu profissional e tem uma 

noção do profissional que ele é, e o caráter do profissional é o mais importante e como 

testemunha afirmou que o mesmo tem sim um caráter equipado e como bem disse o 

vereador Jurandir o mesmo não mistura as coisas, por que não se envaidece pelo 

cargo que assume, tratando a todos de igual forma. Ele é simples e isso é importante, 
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demonstra amor pela profissão e trata do primeiro ao ultimo paciente com o mesmo 

perfil e atenção, portanto, afirmou que conhece o profissionalismo e fica triste por que 

não é o autor desta moção. Parabenizou o vereador Jurandir pela iniciativa e o 

homenageado por esta moção. Discutiu a matéria o vereador Zé Roberto, disse que é 

uma imensa satisfação ter esse privilégio em poder participar desse momento de 

reconhecimento de uma pessoa que tem feito à diferença na área da saúde, missão 

que ama muito. Lembrou-se do tempo que militava na saúde e sempre buscou em 

salvar vidas. Hoje Redenção estar de parabéns com os médicos que tem, e saber que 

a evolução que acontece é de suma importância, e estar nesta casa para fazer o 

melhor e nesse período de pandemia não pode estar próximo do povo, mas agora está 

de volta para servir. E disse ao Dr. Hugo que está muito feliz pela iniciativa do vereador 

Jurandir e torce pelo sucesso desse grande profissional que vem sim fazendo a 

diferença e tem certeza que Deus está muito feliz pelo que o mesmo vem fazendo em 

prol do próximo. Discutiu a matéria o vereador Nilton César, que fica muito feliz em ver 

esse tipo de homenagem acontecer em prol de pessoas em vida e não quando elas 

partirem. Representa uma instituição que atende pessoas do Brasil inteiro e que já 

atendeu mais de 300 pessoas só do município de Redenção com tratamento de câncer 

e fica muito feliz pela humanização do atendimento em Barretos, e gostaria que ela 

acontecesse no Brasil inteiro. Entende que todo profissional tem problemas, mas que 

na mesa da saúde ele procure se desdobrar para dar seu melhor pelo próximo. E 

espera que o Dr. Hugo continue com esse coração enorme no sentido de atender da 

melhor forma possível as pessoas que necessitam de saúde em nosso município. 

Discutiu a matéria o vereador Marcos Sérgio, disse que ontem falou das voltas as 

aulas e hoje cedo foi ver como estar a recepção dos alunos, se estava padronizado 

essa recepção em relação à prevenção da COVID-19 nas escolas. Afirmou que é 

amigo do Dr. Hugo que é uma pessoa que tem um grande coração e o conhece dentro 

do consultório como fora também, e o que fica nesta vida são as boas ações e o 

mesmo tem essas características e por isso registrou o seu apoio a referida moção. 

Discutiu a matéria o vereador Evilázio Chaves, disse que tem prazer em votar nesta 

moção vinda do vereador Jurandir em reconhecer o trabalho de um grande profissional 

que vem fazendo um bom trabalho em prol da saúde em nossa cidade. Discutiu a 

matéria a vereadora Bella, que cumprimentou a todos presentes e afirmou que não 

conhece o Dr. Hugo, mas o vereador Jurandir o conhece, mas estar aqui para 

incentivar o bom trabalho por isso hipotecou o seu apoio a matéria pelo 

reconhecimento dos colegas e pela grande numero de profissionais da saúde que o 

acompanha, e pediu para o mesmo permanecer com essa bondade e carinho. Já tem 

recebido muitas reclamações no atendimento, mas de acordo com o pronunciamento 

do vereador Rodrigo ver que o Dr. Hugo é um profissional humanizado que tem amor 

pela profissão e amor pelo que faz.  Como ninguém mais se manifestou, o Presidente 

apresentou em votação a Moção de Congratulações nº. 012/2021-CMR. FOI 

APROVADA POR UNANIMIDADE. Após, suspendeu a sessão por até dez minutos 

para fazerem a entrega da referida moção ao homenageado. Seguidamente, declarou 
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reaberta a presente sessão ordinária. E, declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: 

Todos os vereadores dispensaram o uso fala. Por não haver o que deliberar na Ordem 

do Dia, o senhor Presidente passou a presente sessão a fase de EXPLICAÇÃO 

PESSOAL: Todos os vereadores dispensaram o uso da fala. 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 dois minutos. Pela 

aprovação. Gabriel Salomão ________________ Presidente. Bella ______________ 

1ª Secretária. Hugo Tomé ________________ 2º Secretário. Denison Moreira 

_______________ Vice-presidência.  ******************************************************** 
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