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ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª SESSÃO 
ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

 
Às oito horas e quarenta e cinco minutos, do dia vinte e cinco do mês de fevereiro, 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, Denison Moreira na 2ª Secretaria. Solicitou a 1ª Secretária a fazer 
verificação do quórum. Houve quórum, com a ausência dos vereadores Hugo Tomé e 
Marcos Sérgio. O Presidente justificou a ausência do vereador Marcos Sérgio 
informando que o mesmo testou positivo para COVID-19 e se encontra em tratamento. 
Em seguida, solicitou a todos a ficar de pé em saudação as Bandeiras Nacional, 
Estadual e Municipal. Na sequencia, foi lido um trecho bíblico: Mateus Salmos 5:7, pelo 
2º Secretário. Em seguida, o Presidente solicitou a 1ª Secretária para fazer a leitura do 
EXPEDIENTE: Ata da 3ª Sessão Ordinária, realizada em 24.02.21; Indicação 002/21-
CMR, de 18.02.21, de autoria dos Vereadores Leandro Onofre, Neguinho Eletricista e 
Nilton Cézar, que indicam a necessidade da pavimentação revitalização com drenagem 
da Avenida Braulia Wenceslau Gurjão, em toda sua extensão; foi feita a leitura também 
do Cronograma de Tramitação da Lei de Diretrizes Orçamentárias da Lei 
Orçamentaria. Em seguida, o Presidente suspendeu a sessão por até dez minutos 
para ouvir a Assessoria da Casa, através do Dr. Marcelo Benjamin, maiores 
esclarecimentos sobre a tramitação da Lei Orçamentaria para o ano de 2021; Na 
sequencia ouviram também o pronunciamento do cidadão Zecaquque. Após, o 
Presidente declarou reaberta a presente sessão, e declarou aberta a fase de TEMA 
LIVRE: Assumiu a tribuna o vereador Renival, que pediu ao Presidente da casa para 
colocar na pauta desta semana a lei que trata sobre o REFIS para liberar os 
empresários sobre os alvarás de funcionamento de suas atividades empresariais, 
inclusive há grandes empresas que estão dependendo da aprovação desse projeto 
para resolver questões de licença para prosseguir procedimentos legais. Os 
mototaxistas também passam por uma legalidade todos os anos com a regularização 
do IPVA e alvará em que prestam contas junto ao DMTT, e fazem questão de serem 
cobrados por que é o único meio de transporte alternativo legal no município de 
Redenção. E para reforçar, o comércio legal quer a votação deste REFIS e precisam 
dar celeridade a esse processo. Em aparte, o vereador Leandro Onofre, solicitou 
também a votação não só do REFIS, mas também do orçamento e afirmou que não só 
os grandes mercados estão perdendo com a demora da aprovação dessa matéria, mas 
também os pequenos empreendedores. Continuou o vereador Renival, que finalizou 
sua palavra pedindo ao Presidente olhar com carinho para votarem essas matérias. 
Assumiu a tribuna o vereador Nilton Cézar, que comentou sobre as licenças, e 
informou que podem sim ser pagas agora, mas pagarão sem o desconto, mas quem 
tiver com a necessidade de urgência desse alvará podem pagar, porém, sem o 
desconto. E sobre a participação do Zecaqueque que de fato precisam sim ouvir a 
população para saberem algumas necessidades de nosso município. Ressaltou que 
antes de criticar o servidor público devem ter o cuidado ver as condições que cada um 
tem para desempenhar o trabalho. Assumiu a tribuna o vereador Delegado 
Washington, que informou que a qualquer momento pode acontecer um acidente 
muito grave nas proximidades da FIC, por não haver nenhum redutor de velocidade e 
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nem uma passarela para os pedestres. Ressaltou que o responsável por esses 
benefícios é o DENIT, portanto, precisam formular uma solicitação em conjunto a este 
órgão no sentido de estarem preservando a segurança dos pedestres e reduzindo os 
riscos de acidentes naquela localidade. Enfatizou ainda que precisam iniciar os estudos 
sobre a taxa de iluminação pública, sendo que é uma taxa iluminação abusiva e as 
lâmpadas são utilizadas é péssima qualidade, e quer ver isso de perto. A cobrança 
dessa taxa, segundo informações, estaria gerando um grande volume de dinheiro que 
não estar sendo revestidos em benefícios para a sociedade. Segundo informações 
ainda, há valores exorbitantes na compra de lâmpadas e precisam investigar e 
penalizar os infratores da lei que lesam os cofres públicos. Assumiu a tribuna o 
vereador Zé Roberto, que parabenizou o Presidente Gabriel Salomão por dar 
oportunidade ao Assessor Marcelo Benjamin para explanar as matérias em tramitação. 
Agradeceu também o senhor Zecaqueque que explanou alguns problemas que 
precisam ser solucionados em nosso município. Com relação à saúde pública 
municipal destacou a necessidade de mais contratações de médicos, uma vez que a 
demanda de atendimento é muito grande e um atendimento de qualidade torna 
impossível por ser poucos médicos disponíveis. Sobre o a necessidade de um redutor 
de velocidade nas proximidades da FIC, de fato é uma necessidade, e comentou 
alguns casos de pessoas que sofrem acidentes por falta de um redutor de velocidade, 
por isso tiveram vidas ceifadas, portanto, estar de acordo. Parabenizou a Mesa Diretora 
pelo desempenho dos trabalhos a frente deste poder, e essa nova câmara também 
está de parabéns. E espera em Deus que sare nossa terra desse mau CORONAVIRUS 
e todos voltem a abraçar uns aos outros, assim possam levar uma vida normal. Em 
Questão de Ordem, o vereador Leandro Onofre, solicitou ao Presidente a suspensão 
da sessão para tratarem sobre a lei do REFIS no sentido de buscar acelerar o processo 
de tramitação devido a necessidade do município. - O Presidente acatou a referida 
solicitação do vereador Leandro Onofre e suspendeu a sessão por até dez minutos. 
Após, o Presidente declarou reaberta a presente sessão e passou a palavra ao 
vereador Leandro Onofre. O mesmo agradeceu a agilidade das comissões para 
tramitação da matéria do refis, e apresentou Requerimento Verbal solicitou a realização 
de duas sessões extraordinárias para aprovação dessa matéria. - O Presidente 
apresentou em discussão o Requerimento Verbal apresentado pelo vereador Leandro 
Onofre, que solicita a realização de duas sessões extraordinárias para tramitação do 
Projeto de Lei nº 001/21-GPM, de 11.02.21, autoria do Poder Executivo, que autoriza 
o Poder Executivo a conceder desconto no pagamento da TPP – Taxa Regular do 
Poder de Polícia e IPTU 2021 e, dá outras providências. Discutiu a matéria o vereador 
Nilton César, disse que é conhecedor da matéria que trata sobre o REFIS, trabalhar 
no departamento de tributos da prefeitura por trinta anos, que hoje é uma secretaria 
municipal. E pediu aos colegas para aprovarem a mesma, por que centenas de 
empresários estão dependendo para regularizar suas empresas, e qualquer desconto 
que chegue é bem vindo, portanto, que possam votar essa matéria. Como ninguém 
mais discutiu, o Presidente apresentou em votação o referido Requerimento Verbal. 
FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. E solicitou a 1ª Secretária para fazer leitura do 
relatório da Comissão de Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei nº 001/21-GPM, 
de 11.02.21, autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a conceder 
desconto no pagamento da TPP – Taxa Regular do Poder de Polícia e IPTU 2021 e, dá 
outras providências. Após a leitura, o Presidente convidou o vereador Evilázio Chaves 
para defender o seu relatório. Assumiu a tribuna o vereador Evilázio Chaves, disse 
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que o projeto tem boa redação, é oportuno, não tem nenhum indício de 
inconstitucionalidade, portanto, relatou pela tramitação da matéria. Em seguida, o 
Presidente solicitou a 1ª Secretária a fazer leitura do relatório da Comissão de 
Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 001/21-GPM, de 11.02.21, autoria do 
Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a conceder desconto no pagamento 
da TPP – Taxa Regular do Poder de Polícia e IPTU 2021 e, dá outras providências. 
Após a leitura, o Presidente passou a palavra a Relator Rodrigo Universo, afirmou 
que o referido projeto é constitucional, tem boa redação, foi postado no Portal da 
Transparência e que está apto para tramitar, portanto, o seu parecer foi pela tramitação 
do mesmo. Na sequencia, o Presidente apresentou em votação o parecer das 
comissões: Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento. O PARECER FOI 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Nas considerações finais: O Presidente 
agradeceu a presença de todos e os convidou para a sessão extraordinária que 
acontecerá logo após esta. E por não haver mais o que deliberar, deu por encerrada 
esta sessão às dez horas e vinte e cinco minutos. Pela aprovação. Gabriel Salomão 
________________ Presidente. Bella ______________ 1ª Secretária. Denison 
Moreira ________________ 2º Secretário. ************************************************** 
**************************************************************************************************** 
Ata redigida e digitada pelo servidor Alexsandro Ribeiro da Silva Gomes 

 
 
 
 


