ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
PODER LEGISLATIVO

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

Às oito horas e cinquenta e dois minutos, do dia vinte e seis do mês de abril, 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 2º Secretaria e o vereador Denison Moreira na Vicepresidência. Solicitou a 1ª Secretária a fazer verificação do quórum. Houve quórum,
com a ausência dos vereadores Neguinho Eletricista e Nilton Cézar. O Presidente
justificou a ausência do vereador Nilton César que se encontra na Capital do Estado a
serviço da municipalidade. 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: Mateus 5: 5, pelo 2º Secretário. Em seguida, o Presidente solicitou a 1ª
Secretária para fazer a leitura do EXPEDIENTE: Ata da 9ª Sessão Ordinária,
realizada em 19.03.21; Projeto de Lei nº. 003/2021-GPM, de 18/03/2021, oriundo do
Poder Executivo, que Altera o a Lei Municipal 762/2019, que dispõe sobre a Doação
de Área Pública Institucional e, dá outras providencias; Projeto de Lei nº 014/20GPM/RED, de 06.11.20, oriundo do Poder Executivo, que Disciplina a Organização do
Sistema de Ensino Municipal de Redenção-Pará e, dá outras providências; Prestação
de Contas da Prefeitura Municipal de Redenção exercício do ano de 2004,
Resolução nº 12.107-TCM, oriunda do Tribunal de Contas do Estado do Pará que
dispõe sobre a Prestação de contas da Prefeitura Municipal de Redenção do Pará
exercício do ano de 2004, Parecer prévio favorável à aprovação das contas do
Executivo de responsabilidade do senhor Mário Aparecido Moreira; Indicação 004/21CMR, de 12.03.21, de autoria do Vereador Jurandir Guedes, que indica a
necessidade da construção de uma ponte na Rua C-5, que liga a Rua Rio Dourado a
Rua Santa Ernestina, no Setor Capuava; Indicação 010/21-CMR, de 26/04.21, de
autoria do Vereador Rony Endireita, que indica a necessidade de alterar o Decreto
030/21 que dispõe sobre medidas de enfrentamento ao novo corona vírus; Indicação
0012/21-CMR, de 26.04.21, de autoria do Vereador Marcos Sérgio, que indica a
necessidade da construção do muro em torno do Cemitério Municipal Morada da Paz;
Indicação 016/21-CMR, de 26.04.21, de autoria do Vereador Renival, que indica a
necessidade de providenciar pavimentação asfáltica na Rua Vinte e Sete, no Setor
Vila da Pedra; Indicação 020/21-CMR, de 26.04.21, de autoria do Vereador Evilázio
Chaves, que indica a necessidade da recuperação da estrada que dá acesso a
Colônia Consolação; Indicação 029/21-CMR, de 26.04.21, de autoria da Vereadora
Bella, que indica a necessidade da aquisição de maiores números de testes rápidos
para aferição dos casos suspeito de covid-19 no município, devido aos altos índices
de infecção que estamos enfrentando; Termo de Convênio n. 004/2021, convênio
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que entre si celebram o Município de Redenção/PA e a Fundação Federal do
Tocantins – UFT, que tem como objetivo a elaboração do Plano Diretor de modo
participativo. Em Questão de Ordem, o vereador Rodrigo Universo, solicitou ao
Presidente para inserir na pauta o Requerimento n. 004/21-CMR, de autoria dos
vereadores Rodrigo Universo, Hugo Tome, Evilázio Chaves, Leandro Onofre e
Renival, que requer urgência na tramitação da seguinte processo: Projeto de Lei n.
014/20-GPM, 06/11/2020, de autoria do Poder Executivo, que Disciplina a
Organização do Sistema de Ensino Municipal de Redenção-Pará e, dá outras
providências. O Presidente acatou a referida solicitação supracitada e determinou a 1ª
Secretária a fazer leitura da referida matéria apresentada. Após, o Presidente
apresentou em discussão o Requerimento n. 004/21-CMR. Discutiu o vereador
Rodrigo Universo, que solicitou o apoio dos colegas para conseguir resolver a
questão desse projeto dando mais celeridade devido a sua importância e também
estar desde novembro do ano passado buscando aprecia-lo, mas devido a pandemia
não conseguiram. Discutiu a matéria o vereador Marcos Sérgio, disse que no referido
projeto, no artigo sétimo, em que diz: O Município aplicara anualmente no mínimo
25% da receita resultante de impostos; e no artigo quinto diz: Fica este conselho
encarregado da Secretaria de Educação, autorizar o funcionamento de instituições
educacionais no sistema, considerando os padrões mínimos de qualidade. E dentro
desta frase: atender os padrões mínimos das unidades escolares, para isso as
escolas precisam fazer uma junção, e que no mínimo, a escola que tem duzentos
alunos tenha também uma quadra coberta, isso por que no artigo sétimo dizer que
anualmente aplicar no mínimo 25% da arrecadação de impostos na educação e se
poderia rever esse projeto para colocar essa proposta de começar construir quadra de
esporte nas escolas que tem a partir de 200 alunos. Como ninguém mais se
manifestou, o Presidente apresentou em votação o referido Requerimento de
urgência. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Em seguida, o Presidente fez
ENCAMINHAMENTO: Para a Comissão de Justiça e Redação Final o Projeto de
Projeto de Lei nº 003/21-CMR; e Para a Comissão de Finanças e Orçamento a
Resolução nº 12.107-TCM, oriunda do Tribunal de Contas. Passou a palavra ao autor
da Indicação 010/21-CMR, para apresentar defesa à mesma. Assumiu a tribuna o
vereador Rony, disse que durante a pandemia muitos comércios noturno fecharam,
outros acumularam dividas, e por isso entrou com essa indicação para que funcionem
até meia noite, haja vista que muitos empresários noturnos estão sofrendo as percas
pelo privação de terem seus comércios fechados. E espera poder contar com o apoio
dos colegas. Em seguida, o Presidente apresentou em discussão a referida indicação.
Como ninguém se manifestou, a mesma foi à votação. FOI APROVADA POR
UNANIMIDADE. Em seguida, suspendeu a sessão por até cinco minutos, mas antes
nomeou a relator ad hoc o vereador Rodrigo Universo para apresentar parecer ao
Projeto de Lei nº 014/20-GPM/RED. Após, o Presidente declarou reaberta a sessão
e passou a palavra ao relator ad hoc. Assumiu a tribuna o vereador Rodrigo
Universo, disse que a matéria é constitucional, não contem vícios, tem boa redação,
2

cumpriu com o processo de divulgação e estar apta a tramitar pela casa, portanto, o
seu parecer a favorável a tramitação da mesma. Discutiu o parecer o vereador
Marcos Sergio, que solicitou que seja incluso na receita dos 25% que consta no
artigo sétimo desta lei pelo menos a construção de uma quadra esportiva nas escolas
por ano. Discutiu o parecer a vereadora Silvani, disse que gostaria que fosse feita
uma alteração e uma inclusão, sendo que assim como existe Lei Federal que requer a
contração de uma assistente social em cada escola, que fosse incluso também nesse
projeto a contratação de uma assistente social em cada escola, por ser de extrema
necessidade e cuidado com os nossos jovens. Como ninguém mais se manifestou, o
Presidente apresentou em votação o referido parecer supracitado. FOI APROVADO
POR UNANIMIDADE. Passo seguinte, declarou aberta a fase de TEMA LIVRE:
Assumiu a tribuna a vereadora Bella, que defendeu as indicações apresentadas nesta
sessão, vendo que todas são de sua importância e parabenizou cada vereador pela
iniciativa. Em relação a indicação de sua autoria, informou que devido a abertura do
comércio assim haverá aglomerações e por isso a necessidade de se ter disponíveis
mais testes rápidos para COVID-19, no sentido de combater esse mal de forma
preventiva. Assumiu a tribuna o vereador Rony, disse que muitos sabem que estar
como substituto do Delegado Washington, e quer apresentar um pouco do seu
trabalho. Entende que muitos vereadores recebem reclamações da população pela
falta de água, e apresentará uma indicação solicitando a prefeitura municipal a quebra
de contrato com a empresa BRK, isso por que ela não está cumprindo o contrato feito
com este município pelo grande numero de reclamações por causa da falta de água
na cidade. Assumiu a tribuna o vereador Evilázio Chaves, que reforçou o pedido para
que o Secretário de Obras para que ao término das chuvas venha dar atenção a
estrada que dá acesso a Colônia Consolação e Grota do Meio. Cumprimento o
vereador Rony por ter citado sobre o problema de falta de água no município, e
afirmou que tem sim o seu apoio, e acha que se fizessem um documento em que
todos assinem pedindo a quebra do contrato feito entre o município de Redenção e a
empresa BRK terá mais efeito, por que essa empresa já provou que não dá conta de
atender a necessidade da cidade, e afirmou que não dá mais para dá tempo a esta
empresa, e precisam abrir espaço para outra que seja seria, uma vez que estar com
cinco anos como vereador e os problemas de falta de água continuam e nada é
resolvido. Assumiu a tribuna o vereador Renival, que agradeceu a Deus por mais
uma oportunidade para o bem comum de todos, parabenizou o vereador Rony pela
sua indicação sobre a abertura dos comércios ser liberada até mais tarde, e que pode
contar com sua pessoa nesse projeto. Comentou sobre sua indicação, e afirmou que
o setor Vila da Pedra é o único setor que ainda não viu um metro de asfalto, e por isso
indica o asfaltamento da rua onde fica o postinho de saúde do setor Vila da Pedra por
ser também uma necessidade. Vivem em um momento difícil e deixou um apelo: para
olharem também a questão da segurança pública de nossa cidade, e andando nas
ruas percebe o quanto a segurança pública estar precária, portanto, pediu ao Prefeito
para olhar para esta necessidade e implantar com urgência a Guarda Municipal, por
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ser tão importante para a segurança pública. Informou que todos os dias têm dois ou
três assaltos dentro do município, por isso se faz necessário a guarda municipal.
Assumiu a tribuna o vereador Denison Moreira, que aproveitando a tramitação do
projeto de lei n. 014, e que no seu artigo sétimo prevê esse investimento de 25% da
arrecadação de impostos na educação, apresentou a indicação de aplicar também
parte desse dinheiro na construção de creches e escolas nos setores que ainda não
tem. Exemplo disse o setor Vanderlei Coimbra, que tem ambas necessidades.
Assumiu a tribuna o vereador Zé Roberto, disse que estar muito feliz em ser vereador
neste mandato, sendo que outrora não tiveram a oportunidade de ter um assessor
parlamentar, e fez questão de apresentar a sua assessora em plenário, e que juntos
estão a disposição da população. E agradeceu ao Presidente por está oportunidade
de ter um assessor, e afirmou que o vereador Nilton César estar em Belém junto com
o secretário de administração em busca de benefícios para o nosso município.
Parabenizou o trabalho do vereador Rony que deixa sua marca nesta casa de leis,
uma vez que mesmo que esteja de passagem, mas suas indicações estão registradas
nos anais da casa. E que juntos estão trabalhando em defesa do povo e contra o
convid-19. Assumiu a tribuna o vereador Jurandir Guedes, que parabenizou o
vereador Rony por citar contra a BRK, já tinha feito uma denuncia contra essa
empresa na agência reguladora. Informou que o município paga quase R$
1.000.000,00 por mês para a BRK de permuta, sendo que o contrato foi feito desde
2010, mas o mesmo não estar sendo cumprido, portanto, precisam tomar
providencias. Ver que precisam se unir com a prefeitura, enquanto legislativo, para
expulsar essa empresa de nossa cidade, e procurar outra empresa que cumpra os
devidos compromissos firmados. Pediu ao Prefeito não pagar a BRK e nem a
população ate que ela entregue um trabalho de qualidade. Assumiu a tribuna o
vereador Marcos Sérgio, que justificou sua indicação sobre a necessidade da
construção do muro do cemitério novo, por estar aberto e às vezes fica cheio de mato,
vândalos podem quebrar os túmulos e assim evitar a entrada de animais, e muitos
que moram no projeto casulo quando recebem visita ficam constrangidos em ficar
olhando para aqueles túmulos. E já pediu para fazer um analise da água do Projeto
Casulo para ver o nível de contaminação. Assumiu a tribuna o vereador Rodrigo
Universo, disse que esteve em Belém há duas semanas com o vereador Denison
Moreira, junto com o deputado Cassio Andrade, ele foi muito prestativo com os
vereadores, como também com a região do Estado do Pará, que garantiu R$
400.000,00 para Redenção e R$ 100.000,00 já estar na conta e em breve os demais
300 mil serão depositados para serem investidos na saúde pública do município.
Precisam comemorar e dar crédito aquele que de fato tem dado atenção para o nosso
Estado. Afirmou que precisam ver formas para combater os casos de suicídios que
vem acontecendo em nossa cidade, nos últimos dias foram 4 jovens. Estão passando
por esse tempo de pandemia e as pessoas estão tendo sua saúde cada dia mais
agravada e ver de alguma forma através da Secretaria de Recursos Humanos para
atender essa classe que precisa de ajuda e assim combater essa questão de suicídio,
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que na sua opinião é a pior morte que a pessoa pode ter. Fez uso da palavra a
vereadora Silvani Borges, disse que é sim uma situação muito seria essa questão de
suicídio e que ontem recebeu um jovem em sua casa que buscava tentar contra sua
própria vida, e o atendeu e ficou quase por uma hora e meia e ele saiu de lá com o
coração aliviado. Muitos dizem que depressão é frescura ou falta de Deus, mas
depressão é uma doença. Já buscava apresentar um projeto de lei a respeito dessa
situação e se colocou a disposição dos colegas para atender no que for possível. Em
seguida, o Presidente declarou aberta a ORDEM DO DIA: Apresentou em discussão
única o Projeto de Lei nº 014/20-GPM/RED. Como ninguém discutiu, o mesmo foi à
votação única e final. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Por não haver mais
matérias a serem deliberados na Ordem do Dia, o Presidente passou a sessão a fase
de EXPLICAÇÃO PESSOAL: Assumiu a tribuna o vereador Rony, que agradeceu a
todos os vereadores que votaram a favor dos comerciantes noturnos e parabenizou o
vereador Marcos Sérgio pela indicação da construção do muro do Cemitério Parque
da Paz. Convidou os colegas para apoiar a classe garimpeiros do município de
Redenção que buscam a legalização de garimpos, uma vez que garimpeiro não é
bandido e sim trabalhador, portanto, precisam ir a Brasília-DF pedir apoio a esta
classe. Assumiu a tribuna o vereador Zé Roberto, que informou ao vereador Rony
que é favor sim dos comerciantes noturnos desde que cumpram horários em relação
à poluição sonora e assim permitam os que trabalham durante o dia dormirem e
descansarem. O Presidente convidou a Comissão de Justiça e Redação Final para
reunir com Assessoria Legislativa às 15:00h. 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 quarenta minutos. Pela
aprovação. Gabriel Salomão ________________ Presidente. Bella ______________
1ª Secretária. Hugo Tomé ________________ 2º Secretário. Denison Moreira
__________________ Vice-presidente. ****************************************************
**************************************************************************************************
Ata redigida e digitada pelo servidor Alexsandro Ribeiro da Silva Gomes
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