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

ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 
 

Às onze horas e quarenta minutos, do dia vinte e quatro do mês de março, do ano de 
dois mil e vinte e dois, 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 do vereador Delegado 
Washington e Hugo Tomé. A ausência do Delegado Washington foi justificada pelo 
Presidente informando que o mesmo está em atividade parlamentar. 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 37: 5, pelo 2º Secretário. 
Em seguida, solicitou a 1ª Secretária a fazer a leitura do EXPEDIENTE: Ata da 9ª 
Sessão Ordinária, realizada em 24.03.22. Após, o Presidente declarou aberta a fase 
de TEMA LIVRE: Assumiu a tribuna o vereador Renival, que relatou ter andado com o 
Prefeito Marcelo Borges em algumas unidades de saúde, entre elas estiveram no 
Hospital Materno Infantil, e o que mais lhe surpreendeu foi quando o Prefeito 
perguntava para a coordenadora ou enfermeiras o que estava faltando naquela unidade 
de saúde. Todos sabem que o gargalo da saúde no nosso país e muito grande e em 
Redenção não é diferente. Presenciou algumas situações que precisam ser revistas 
tanto nos postinhos de saúde como no materno infantil. Todos sabem que no hospital 
Materno infantil não tem estrutura, que precisa ser demolido e construído um novo 
hospital. E parabenizou todos que ali trabalham e percebe que ali realmente mora 
Deus. viu que há muito que melhorar, como estrutura e atendimento, mas convidou os 
colegas para também fizessem essas visitas. Entraram com todo cuido no centro 
cirúrgico e a senhora Hagda mostrou uma mesa de cirurgia que estar lá a mais de 25 
anos, mas entende que ali mora Deus por que lá é feita mais de 150 cirurgias, até 
mesmo mães que tem suro positivo HIV tem seu filho naquele hospital. Afirmou que 
redenção ganhou mais de R$600.000,00 para reforma daquele lugar, mas ainda não é 
o suficiente. Portanto, informou que estar pronto para visitar uma vez ou duas por 
semana visitas a esses postos de saúde e hospitais municipais. Tem muita coisa para 
se melhorar, mas mesmo com esses três anos de COVID, ver que Redenção a coisa 
acontece. Agradeceu em especial o senhor Tiago da secretaria de obras, que vem lhe 
atendendo na medida do possível. Também citou sobre o problema das areias em cima 
dos asfaltos, que precisa sim ser revisto, mesmo entendendo que há muita demanda no 
período chuvoso, mas pediu solução para esse problema. Assumiu a tribuna o vereador 
Zé Roberto, que ficou feliz com o pronunciamento do vereador Renival e do vereador 
Neguinho Eletricista na sessão anterior que se coloca a disposição da população e 
divulga o seu numero de telefone. Ontem teve o prazer, depois de tantos anos, 
contribuir com as gravidas, contribuiu ontem com uma gestante e foi muito bem 
atendido pela diretora daquele hospital Materno Infantil.  Afirmou que já se encontram 
no almoxarifado da Secretaria de Saúde vários equipamentos que logo estarão sendo 
usados. Por não haver matérias as serem deliberadas a Ordem do dia, o Presidente 
declarou aberta a fase de EXPLICAÇÂO PESSOAL: Todos os vereadores dispensaram 
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o uso da fala. Nas considerações finais: O Presidente agradeceu a presença de 
todos, e os convidou para o próximo período de sessões ordinárias que iniciara a partir 
do dia 25 de abril do corrente ano, no horário regimental. E por não haver mais o que 
deliberar, deu por encerrada esta sessão às onze horas e cinquenta minutos. Pela 
aprovação. Gabriel Salomão ________________ Presidente. Bella ______________ 
1ª Secretária. Denison Moreira ________________ 2º Secretário. *********************** 
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