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ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 
 

Às nove horas e dezesseis minutos, do dia vinte e um do mês de junho, 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, 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 Rodrigo Universo. 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 25: 14, pelo 2º Secretário. Em seguida, solicitou a 1ª Secretária a fazer a leitura 

do EXPEDIENTE: Ata da 21ª Sessão Ordinária, realizada em 20.06.22; Projeto de 

Lei Complementar nº 011/22- GPM de 14.06.22, de autoria do Poder Executivo, que 

dispõe sobre serviços de transporte remunerado privado individual de passageiros por 

aplicativos ou outras formas de comunicação em rede, no âmbito do Município de 

Redenção-PA; Projeto de Decreto Legislativo nº 006/22- GPM de 18.03.22, de 

autoria do Vereador Denison Moreira que denomina oficialmente de Rua Fábio de Faria 

Bolinha, a artéria urbana antes conhecida como Rua Um, no Setor Oeste; Indicação 

118/22-CMR, de 20.06.22, de autoria do Vereador Gabriel Salomão, que indica a 

necessidade de promover a cultura e comercio popular no espaço cultural Dyego 

Rodrigues da Silva. Foram inclusas na pauta a pedidos dos seus autores e acatadas 

pelos Presidente as seguintes matérias: Indicação 123/22-CMR, de autoria do vereador 

Leandro Onofre, que indica a necessidade da pavimentação asfáltica da Rua Tucuruí, 

no setor Alto Paraná; Indicação 124/22-CMR, de autoria dos vereadores Jurandir 

Guedes, Evilázio Chaves e Leandro Onofre, que indica a necessidade da pavimentação 

asfáltica da Rua Bolivar Rosa, no setor Jardim Humuarama; Indicação 122/22-CMR, de 

autoria do vereador Neguinho Eletricista, que indica a necessidade da pavimentação 

asfáltica da Rua Pedro Alcântara, no setor Bela Vista; Indicação 125/22-CMR, de 

autoria do vereador Professor Marcos Sérgio, que indica a necessidade da construção 

da Ponte na Rua Anália Ribeiro, no setor Santos Dumont; Indicação 126/22-CMR, de 

autoria do vereador Denison Moreira e Leandro Onofre, que indica a necessidade da 

pavimentação asfáltica da Rua Benjamin Constante, nos setores Planalto e Aripuanã. 

Em seguida, o Presidente fez ENCAMINHAMENTO: Para a Comissão de Justiça e 

Redação Final o Projeto de Lei Complementar nº 011/22-GPM e o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 006/22-CMR. Em seguida, o Presidente declarou aberta a fase 

de TEMA LIVRE: Assumiu a tribuna o vereador Jurandir Guedes, que cumprimentou a 

todos presentes e fez um convite verbalmente aos colegas vereadores para que as 16h, 

por que também fez um convite ao IPPUR, Vigilância Sanitária e Secretaria de Obras, 
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para que possam fazer uma inspeção da Feira Coberta de quarta-feira, por que tem 

recebido várias reclamações, dentre elas a falta de acessibilidade, de fato não tem; 

espaço para o trafego do cadeirante, também achou muito pequeno; e observou que o 

espaço ficou muito pequeno, e gostaria de entender do porque da aceleração da 

entrega da obra, sendo que nem vencido estar. E achou muito esquisito quererem 

acelerar essa entrega de uma obra que nem pronta estar. Comentou algumas 

deficiências e gostaria que todos os vereadores, representantes da classe e 

autoridades citadas para ver o que pode ser feito para melhorar essa situação da obra 

da feira de quarta-feira. Assumiu a tribuna a vereadora Silvani Borges, que registrou 

sua preocupação sobre o número de pessoas que atestaram positivo para COVID, 

onde 53 pessoas fizeram o teste e 23 pessoas testaram positivo para COVID, já 

elaborou ofícios e requerimento, juntamente com a assinatura de todos os vereadores e 

endereçou ao Secretário de Saúde do Município para que o mesmo apresente medidas 

necessárias para combaterem esse mal que novamente tenta se levantar. Ficou triste 

também por que essas pessoas foram atestadas no laboratório municipal, onde vai todo 

público. E já encaminhou oficio pedindo o desvinculação desse exame do Laboratório 

Municipal para evitar o contagio das pessoas que estão com a imunidade baixa, 

portanto, não querem apenas serem informados de que há pessoas sendo acometidas 

pelo COVID, mas também querem saber quais as medidas estão sendo tomadas para 

combater novamente esse mau. Assumiu a tribuna a vereadora Bella, que 

cumprimentou a todos presentes e agradeceu a Deputada Renildes Nicodemos pelos 

valores destinados ao nosso município chegando um total de R$ 5.000.000,00. 

Agradeceu ao secretário de obras por estar atendendo os pedidos desta casa e fazer a 

recuperação das estradas rurais de nosso município. E solicitou a transmissão de um 

vídeo que divulga a reforma do Postinho de Saúde do setor Alto Paraná, narrado pelo 

secretário de Saúde do Município. Após passar o vídeo, a vereadora solicitou para 

colocar no telão a imagem da sua emenda impositiva que destinou para reforma e 

ampliação do Postinho de Saúde do Setor Alto Paraná. Disse que quando tem que 

elogiar faz isso, mas quando tem que corrigir também o faz. Informou a população do 

setor Alto Paraná que não esqueceu de seus moradores, por que através dessa 

emenda impositiva destinou o valor de R$ 173.000,00 para reforma e ampliação desse 

Posto de Saúde, mas infelizmente o Secretário de Saúde nesse ponto deixou a desejar, 

por que esqueceu da vereadora, não comunicando a população o valor que deixou para 

esse reforma. Entende que o secretário de saúde estar fazendo um ótimo trabalho, com 

atendimento bom, a saúde municipal estar boa, mas a vereadora ficou apagada, e o 

que fez não foi divulgado, ou seja, o Postinho de Saúde estar sendo reformado, mas 

quando foi para destinar a emenda impositiva foi o primeiro local que lembrou na área 

da saúde, foi o seu setor. E sua segunda emenda impositiva destinou para a unidade 

básica do setor Jardim Ariane, e espera que quando for reformar lembrem de sua 

origem. Sabe que o Prefeito Marcelo e seu amigo e parceiro, mas entende que 

precisam ser juntos com os vereadores, por que tem visto que os secretários estão 

tendo mais valor que os vereadores, uma vez que são os que aprovam os projetos. Em 
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aparte, o vereador Evilázio Chaves, disse que esse tipo de atitude o poder executivo 

não é de agora, e parece que tem medo de prestigiar os vereadores naquilo que vêm 

cobrando e lutando em prol do povo. Tem cinco anos que vem cobrando benfeitorias 

para a rua de sua sogra, e o secretário de obras sabe disso, e ele vai lá a escondidas, 

não avisa o vereador Neguinho que é do Bairro, e prestigia os vereadores que fazem a 

cobrança nessa casa, portanto, ver que essa reivindicação feita pela vereadora Bella 

tem sentido e o Prefeito tem sim que respeitar mais o trabalho dos vereadores dessa 

casa. Continuou a vereadora Bella, e afirmou que alguém tem que falar, portanto, deixa 

sua reivindicação e tem certeza que isso que fala estar dentro do coração de muitos, 

mas não falam com medo de desgaste com a administração, uma vez que quem aprova 

projetos nessa casa são os vereadores e não secretários. Assumiu a tribuna o vereador 

Zé Roberto, disse que ficou muito feliz pela sessão ordinária que aconteceu ontem, 

onde o vice-presidente tem correspondido à altura do presidente desta casa, e ontem 

trouxe para esta casa uma moção a classe da imprensa. Ressaltou que o Diego esteve 

ausente da sessão ontem e gostaria que o presidente liberasse a tribuna para o mesmo 

apresentasse um pedido a esta casa de leis. Parabenizou a Bella pelo seu 

pronunciamento e sabe da luta da mesma e comunga da ideia da mesma onde também 

entende que o vereador tem sim que ser reconhecido pelas suas indicações. Em parte, 

a vereadora Bella afirmou que em alguns casos o prefeito nem fica sabendo, só pediu 

um pouco mais de atenção no sentido de valorizar os vereadores, por que enquanto 

vereadores tem sim reconhecido o que o Prefeito tem feito. Continuou o vereador Zé 

Roberto, e afirmou que sim concorda com as palavras da vereadora Bella e acredita 

que o vereador precisa ser mais reconhecido pelo que faz. Assumiu a tribuna o 

vereador Renival, disse que ver a situação dos feirantes hoje bem melhor que há 37 

anos, e o Prefeito em reunião com essa classe afirmou que dentro de quinze dias 

resolveria os problemas apontados nesta manhã. Comentou sobre a viagem para 

Barretos, com resultados de emendas impositivas destinadas pelos vereadores, e 

parabenizou o Prefeito pela atenção a essa causa, que é uma luta antiga do vereador 

Nilton César, portanto fica muito feliz pelo resultado e parabenizou o prefeito, por que e 

fato, hoje há uma casa de apoio em Barretos. Comentou também sobre o projeto de lei 

complementar que vai dá legalidade a mobilidade aplicativo UBER, que á estar em 

nosso município, mas a Câmara e município precisa dar legalidade para isso, e é por 

isso que o projeto estar aqui, é uma luta sua, por ser um moto taxista há 22 anos e 

sabe da importância da legalização de uma classe trabalhadora, portanto, parabenizou 

o prefeito por ter mandado esse projeto para esta casa e agora poderão dá legalidade 

aquilo que se encontra ilegal no município. Por fim, pediu o apoio dos colegas na 

apreciação e aprovação dessa matéria em questão. Assumiu a tribuna o vereador 

Leandro Onofre, afirmou que precisam sim ir atrás do Prefeito, por que esta casa é 

independente e por aqui ninguém pensa no individualismo e sim na coletividade. 

Comentou sobre à casa de Barretos, e só sabem o que é um tratamento de câncer 

quem já teve ou teve algum parente que foi acometido. Parabenizou o prefeito Marcelo 

pela atitude, e afirmou que esta casa tem mostrado o peso das emendas impositivas, 
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que foi um resultado que trouxe a esta casa de apoio para os acometidos de câncer, 

isso aconteceu também com o apoio do Prefeito, o secretário Manuel Marinho, e todos 

os vereadores unidos. E pediu aos juristas da casa para fazer um oficio endereçado ao 

Prefeito e seu secretário solicitando a previa para aquisição de 200 passagens ano para 

Barretos em benefícios aos que buscam tratamento de câncer. Em aparte o vereador 

Zé Roberto, que sugeriu que periodicamente as pessoas tem que ir a Barretos e seria 

importante que adquirissem uma van para esse transporte para quinzenalmente ou 

semanalmente com mais segurança e conforto essas pessoas para Barretos. Continuou 

o vereador Leandro Onofre, que agradeceu o vereador Zé Roberto pela ideia, mas 

deixara para o vereador Nilton César explicar melhor, por que há certa complexidade 

para coloca-la em pratica. Enfatizou que o nosso Governador do Estado tem olhado sim 

para Redenção-PA, isso pelos inúmeros benefícios que tem chegado ao nosso 

município, nos últimos seis meses á perdeu as contas de quantas vezes o governador 

veio a Redenção. Ele tem feito a diferença. Lembrou-se de alguns deputados, como a 

Renilce Nicodemos, que mandou através de alguns vereadores e prefeito mais de R$ 

5.000.000,00 em emendas, são parlamentares que merecem sim serem lembrados. 

Lembrou do nome do seu amigo Gustavo Sefer, um cara novo, dedicado, já foi 

vereador, estar terminado o primeiro mandato de deputado e já é pré-candidato a 

deputado novamente e adotou Redenção como uma das suas cidades preferidas. 

Registrou também uma emenda para custeio do Deputado Federal Joaquim 

Passarinho. Acha importante lembrar esses nomes, por que politico precisam ser 

lembrados porque senão não serão vistos, e esses em especial que citou tem olhado 

para Redenção com bons olhos. Informou que já entrou em contato com o secretário 

Manuel Marinho, o mesmo estar tentando uma agenda com o Prefeito nesse momento 

para ele vim tomar um café com os vereadores e ouvir as reclamações e quais os 

secretários reclamados nesta manha. Informou que o Prefeito não é de duas palavras, 

se não andar na linha com ele leva ferro. Assumiu a tribuna o vereador Nilton César, 

disse que o vereador Leandro Onofre quando muito bem fala que a caneta é do 

prefeito, mas a tinta é da justiça. Aquilo que não é feito tem que ser trazido a esta casa 

de leis, por que o respeito entre as autoridades tem que existir sim. Fica feliz pelos 

pontos de vistas colocados em Plenário por que isso mostra que os vereadores desta 

casa não estão reunidos com o prefeito e secretários com segundas intenções, e 

quando o assunto é apresentado em tribuna e mostrado nas redes sociais isso 

demonstra que os vereadores têm compromisso é com o povo e com a cidade, e não 

com acordos políticos. Quando vereador Leandro coloca o Legislativo como o segundo 

poder, fica subtendido que o primeiro poder é o povo, por que é o povo que elege os 

governantes. Informou que a saúde pública não estar boa, ela estar melhorando a cada 

dia, mas não estar boa. Precisam trazer os problemas a esta casa para que o povo 

fique ciente sobre o trabalho do vereador. Disse que esteve presente na implantação do 

moto taxi em nossa cidade desde o inicio, e sugeriu que a matéria que estar em pauta 

sobre prestação de serviços em transporte, que possam ouvir as partes interessadas 

para depois se votar a matéria. Em aparte, o vereador Renival informou que em 
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fevereiro do ano passado reuniram sua pessoa, vereador Marcos Sergio e todos os 

donos de aplicativos e eles estão acompanhando essa matéria, mas é muito importante 

o que o mesmo colocou, inclusive a categoria dos mototaxistas estão aqui junto com as 

categorias e acompanhando essa votação. Continuou o vereador Nilton César, e 

afirmou que antes que essa matéria seja voada é importante que reúnam com as partes 

interessadas e acompanhar o que diz o projeto para ver se contemplam. Infirmou que 

estar nessa casa o Plano Diretor do nosso município, que já passou por mais de dez 

audiências públicas nos setores de nossa cidade e o mesmo contem mais de 150 

paginas e se faz necessário que todos os vereadores o leiam antes de votar para se 

fazer as correções ou sugerir emendas caso necessário. Informou também que o Plano 

de Cargo e Salários dos servidores da Administração pública que está em pauta ira 

interferir diretamente em mais de 500 famílias de Redenção que há décadas esperam 

por esse plano de cargos e carreira, e a responsabilidade desta casa só aumenta nesse 

momento. Pediu para os vereadores se atentarem na mudança de nome de ruas e 

avenidas, por que cada empresa que estar estabelecida em uma rua ou avenida e que 

se fizerem alteração de nomes essas empresas terão que fazer a alteração contratual 

junto aos órgãos de fiscalização e isso gera custos e é importante que tenham essa 

atenção para evitar transtornos e custos a essa classe. Fica muito feliz pela casa de 

apoio de Barretos, e muitos acompanharam a sua luta e hoje há essa casa de apoio a 

disposição em Barretos e pediu para mostrar um vídeo que mostra os detalhes dessa 

casa de apoio. Após o vídeo, disse que se sente emocionado sendo que tem uma 

convivência com essa classe por mais de dez anos, e comentou que só existe esse 

hospital por causa da corrupção, caso não houvesse corrupção desde 1500 de Brasil, 

não teria tantas mazelas em nossa sociedade. Disse que a casa de apoio estar 

funcionando e o procedimento para a pessoa ser atendida nessa casa de apoio precisa 

procurar a secretária de Assistência Social do Município munida com os seus 

documentos pessoas. E sobre a sugestão do vereador Zé Roberto sobre a van, disse 

que infelizmente não é viável, e se tiverem duzentos pacientes e se tiverem oito 

pessoas com retorno, e esse paciente pode ficar em dias variados e com essa distancia 

e agendamento de dias diferentes torna a situação complicada. Por não haver matérias 

a serem deliberadas na Ordem do Dia, o senhor Presidente passou a sessão ordinária 

a fase de EXPLICAÇÃO PESSOAL: Assumiu a tribuna o vereador Delgado 

Washington, que informou que esta casa recebeu ontem três projetos de leis 

complementar, sendo um que trata sobre o Plano Diretor do Município, outro 

direcionado ao Plano de Cargos e Salários dos servidores do município de Redenção, e 

também outro cheio de pegadinhas jurídica que inclui o plano de cargos e carreiras dos 

procurados do municípios, esses procuradores do município são os advogados públicos 

do município. Inicialmente percebeu uma invasão de competência do prefeito Marcelo 

Borges em relação as atribuições da Câmara, talvez ele esteja achando que a Câmara 

de vereadores seja o quintal de sua casa, mas lhe informou que aqui não é o quintal de 

sua casa. São membros de poder, eleitos democraticamente pelo povo e estão aqui 

para defender os interesses da sociedade que ora regidos pelo Regimento Interno 
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desta casa de Leis e também pela Lei Orgânica do Município. Ontem chegaram esses 

três projetos requerendo sua aprovação com urgência especial, mas se o prefeito não 

estar sabendo, quem define se a urgência é especial ou não são os vereadores, 

membros do poder legislativo mediante votação dos vereadores, portanto, pediu ao 

prefeito que pare de enviar projetos com pedido de urgência especial por que quem 

define se a urgência é especial ou não são os vereadores . Ontem ficou constatado que 

o Plano Diretor, que para ser feito o município contratou uma empresa, tem 150 

páginas e no seu artigo 45 diz: ‘O Plano Municipal de Saneamento Básico existente, 

devera ser adequado ao contesto atual enfatizando o seguinte conteúdo mínimo: inciso 

V – As metas e prazos de expansão de serviços e abastecimento de água e esgoto 

para a população urbana até a sua universalização, com dados condizentes com a 

realidade de Confresa-MT’. Quer saber se o prefeito é de Redenção ou de Confresa, 

por que esse projeto do Plano Diretor que tem em mãos é a cópia do projeto de Mato 

Grosso, por que não tiveram a capacidade sequer de mudar o nome da cidade no 

projeto. Bando de incompetentes, brincado de contra o C e contra o V, estão brincando 

com o dinheiro público, é isso que o Prefeito e sua equipe estar fazendo com o dinheiro 

público. Comentou sobre o Projeto que trata sobre o plano de carreira do servidor do 

município, no artigo 55 onde se trata da gratificação de escolaridade lá fala que tem que 

pagar para o servidor 10% sobre o valor do vencimento, e acha justo, 10% para 

conclusão de ensino médio, 15% para conclusão de ensino superior e isso estimula a 

qualificação do servidor e isso é feito em todas as esferas de governo. E no seu 

paragrafo primeiro informa que não podem ser acumulativas, isso para os servidores do 

município. Porém, os procuradores da prefeitura, simplesmente exigiram um tratamento 

diferenciado, como de desses, ministros, onde para eles no artigo 44 eles fizeram as 

mesmas previsões de escolaridades, porem, podendo haver acumulação de títulos, 

variando entre 15% a 25%. O procurador do município ganha R$5.180,00, é um justo 

salário, e acha que pode até melhorar, no entanto, para o servidor comum não pode 

acumular essas gratificações, mas para os procuradores pode? Hoje há às pós 

graduações online, em que dez dia você fazer, e você fazendo dez  graduações o 

salários desses procuradores pode triplicar seus salários, e com isso ver uma má fé 

desses nesse projeto de lei, onde o poder público estar privilegiando uma categoria de 

servidores e ao mesmo tempo prejudicando outra. Há outro artigo que diz que o 

procurador não estar sujeito a intimação, só em caso de expedido pelo judiciário ou 

órgão da procuradoria. Nesse caso se o procurador cometer um crime o delegado não 

poderá intimar o procurador, isso no artigo 6. É só poderá comparecer a intimação em 

hora e dia previamente ajustado com o procurado e Juiz ou autoridade competente. 

Acha isso um absurdo, e estão colocando coisas achando que esta casa vai aprovar 

até boi voando. Isso é prerrogativa para presidente da republica. Não sabe que super 

poderes que esses advogados estão achando que vão ter em Redenção? Ao sair desta 

reunião ira questionar esse projeto no Ministério Público antes de ser votado, por que 

nesta casa tem gente qualificada para isso também, e não só ficando na tribuna 

fazendo balela não. No inciso nove diz que os procuradores passarão a ter poderes 
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para requisitar as entidades públicas ou privadas. Requisitar significa dar ordens, mas 

desde quando advogado dá ordens? E não podem dar esse poder a advogas por que 

isso é ilegal e imoral. E levará todas as ilegalidades desse projeto ao Ministério público, 

por que não são despreparados. Os advogados públicos do município fizeram uma 

previsão no artigo 42 prevendo o seguinte: o controle de ponto dos advogados e dos 

servidores públicos são incompatível com as atividades dos advogados públicos, cuja 

às atividades intelectual exige flexibilidade de horário. Ou seja, para os advogados 

públicos ficarem advogando em causas particulares querem essa flexibilidade de 

horário de trabalho, isso é para ganharem bem e só trabalhar no horário que quer. E 

como vereadores não podem permitir por que isso é imoral. Por fim, no projeto diz que 

o tento salarial dos procuradores do município é igual aos dos desembargadores do 

supremo tribunal de justiça. O desembargador de justiça ganha R$ 42.000,00, não 

limitaram ao teto do prefeito, por que se tivesse feito isso não poderia ganhar em cima 

das gratificações de escolaridade, precisam fiscalizar, e barrar esses exageros. Em 

questão de ordem, o vereador Nilton César, solicitou mais uma vez para que esta casa 

não tramite mais projeto de leis com regime de urgência especial, por que esse 

procedimento tira os advogados da Câmara apresente um parecer com mais 

segurança. Continuou o vereador Delegado Washington, e disse que precisam fazer 

uma alteração no regimento Interno da casa para inibir esse tipo de ação do Poder 

Executivo. Em questão de ordem, o vereador Nilton César, disse que há até alguns 

projetos que precisam de urgência, mas depende do governo municipal em mandar 

para esta casa em tempo hábil, mas quando ele chega tardio fica difícil reunir com a 

categoria para discutir. Assumiu a tribuna o vereador Zé Roberto, disse que presenciou 

o relato do vereador Delegado Washington, onde chega nesta casa de leis um projeto 

relatando a cidade de Confresa-MT, mas há um ditado popular que diz: Nada se cria, 

tudo se copia. Confresa-MT é uma cidade bonita e tudo que ver de bom buscam sim 

copiar. Em questão de ordem, o vereador Denison Moreira afirmou que foi copiado o 

Plano Diretor de Confresa-MT para fazer igual aqui em Redenção, e não acha isso 

certo por que são realidades distintas. Continuou o vereador Zé Roberto, disse que 

entendeu a colocação do vereador, mas foi secretário de esporte no Estado de Goiás-

GO e pediu para Porangatu-GO um projeto grande para construir um parecido e foi 

quando fizeram um time grande, disputaram grandes competições algo que não ver em 

Redenção e precisa ser melhorado, e acredita que a intenção do Prefeito e fazer o 

melhor para Redenção. Pontuou que o vereador Nilton estar a mais de dez anos na luta 

em favor do Hospital do amor em Barretos. Em aparte, o vereador Nilton César disse 

que esqueceram um detalhe, e informou que o nome dado a Casa de Apoio em 

Barretos foi de uma pessoa de Redenção que recebeu tratamento lá em Barretos, por 

nome Maria Aparecida, e esse foi o nome dessa Casa de Apoio. Continuou o vereador 

Zé Roberto, que agradeceu e parabenizou ao mesmo e ao prefeito pela casa de apoio, 

sendo que foram mais de doze anos que levou pessoas para Goiânia onde conseguia 

varias cirurgias através da vida do senhor Orisvaldo, pessoa humana, dedicada. Esse 

homem fazia o controle das casas de apoio que ele trabalhava, Horizona, Ipamerim, 
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Edeia, e precisava colocar na casa de apoio e ele levava a pessoa dizendo que era de 

uma cidade, mas era de outra e através desse controle conseguia o tratamento de 

muito pessoas. E gostaria de dá um titulo de cidadão a esse homem que contribuiu com 

a vida de muitas pessoas, também pode fazer muita coisa em favor do humano, mas 

em primeiro lugar sempre é Deus. Por teceu elogios a aos vereadores e afirmou que é 

muito feliz em retornar a esta casa depois de doze anos e estar ao lado de cada 

legislador. Assumiu a tribuna a vereadora Silvani Borges, que comungou da 

indignação da vereadora Bela e do vereador Evilázio e que também se manifestou. 

Muitas pessoas clamaram por um mamógrafo para Redenção, tem todos os 

documentos e imagens que comprovam que foi uma luta sua junto com esta casa, e o 

câncer de mama é o que mais mata no Brasil. E afirmou que não faz promessa e sim 

compromisso. Teve o apoio do Prefeito Municipal, do Deputado Gustavo Sefer e do 

Governador do Estado Helder Barbalho, como também de sua amiga vereadora Bela, e 

o próprio Deputado Gustavo Sefer também abraçou essa luta, e quando o filho é feio 

ninguém quer ser o pai, mas quando o filho é bonito todos querem ser o pai, mas 

quando é mãe não abre mão. E não vai deixar outro ser pai da criança, vai lutar, e 

mostrara sim que lutou por essa conquista, Redenção hoje tem mamógrafo. Não é 

candidata a prefeita, mas quer mostrar e comprovar aquilo que tem sim conquistado 

enquanto vereadora para o nosso município. Em aparte o vereador Denison Moreira, 

disse que não adianta chamar as autoridades para o palanque sem dar o direito de voz, 

por que tem ido acompanhar as inaugurações das obras do município e não lhe dão o 

direito de voz. Criticou a falta de hora combinada, por que foi marcado para as nove e 

começou ao meio dia uma determinada reunião e nem a população e os 

homenageados estavam lá, por causa da falta de compromisso. Continuou a vereadora 

Silvani Borges, que afirmou que foi convida para inauguração de uma obra, quando 

chegou lá no horário combinado eles já estavam saindo do local, e isso não é bonito. E 

pediu quando tivesse a inauguração de alguma obra que honrasse os vereadores que 

estão lutando pelo crescimento da cidade. Acredita que os secretários do município 

precisam tirar sua vaidade, por que os vereadores são parceiros diante daquilo que é 

certo, e estão em busca de melhorias para o nosso município, e com essa vaidade 

ninguém vai para lugar nenhum. E pediu para o Governo municipal convidar esta casa 

legislativa nem que seja para inauguração de uma ponte de duas tabuas. É base para 

aquilo que é certo, é uma vereadora suplente, e só está nesta casa enquanto tiver 

liberdade para trabalhar, e o prefeito nunca lhe cobrou diferente, portanto, precisam tirar 

os ovos dos secretários do bolso e convidar os vereadores desta casa para as 

inaugurações das obras em nosso município. Em Questão de Ordem, o vereador Nilton 

César, disse que não está para convencer ninguém, mas tem 30 anos de funcionários 

da prefeitura, e muito que foi discutido hoje é cultural, e prefeitura escolhe vereadores 

que querem prestigiar, porém, não pode ser injusto e afirmou que nunca teve falta de 

acesso com algum secretário do governo. 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 
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por encerrada esta sessão às onze horas e quinze minutos. Pela aprovação. Gabriel 

Salomão ________________ Presidente. Bella ______________ 1ª Secretária. Hugo 

Tomé ________________ 2º Secretário. Denison Moreira ________________ Vice-

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

**************************************************************************************************** 
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