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ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª SESSÃO 
ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

 
Às oito horas e cinquenta minutos, do dia vinte e sete 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 Denison Moreira, auxiliado pelos vereadores Bella na 1ª 
Secretaria e Hugo Tomé na 2ª Secretaria. Solicitou a 1ª Secretária a fazer verificação 
do quórum. Houve quórum, com a ausência dos vereadores Neguinho Eletricista e 
Gabriel Salomão. O Presidente justificou a ausência do vereador Gabriel Salomão e 
do Neguinho Eletricista dizendo que ambos estão realizando atividades 
parlamentares. 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 27: 1, pelo 2º Secretário. Em seguida, o Presidente solicitou a 1ª Secretária 
para fazer a leitura do EXPEDIENTE: Ata da 10ª Sessão Ordinária, realizada em 
26.04.21; Moção de Congratulações nº. 002/2021-CMR, de 27/04/2021, de autoria 
do Vereador Rodrigo Universo, que propõe Moção Congratulações a direção e todo 
corpo docente do Colégio Educacional Christo Rei, pela passagem dos quarenta anos 
de sua fundação; Indicação n. 06/21-CMR, de 15.04.21, de autoria do Vereador 
Jurandir Guedes, que indica a necessidade do recapeamento asfáltico da Rua C-5 no 
trecho calçado de pedra; Indicação n. 011/21-CMR, de 26.04.21, de autoria do 
Vereador Rony Endireita, que indica a necessidade de isentar a cobrança por 180 
dias da Contribuição Social para o Custeio da Iluminação Pública – CIP; Indicação n. 
013/21-CMR, de 13/04.21, de autoria do Vereador Marcos Sergio, que indica a 
necessidade da pavimentação asfáltica e as pontes, da Rua Rosa Lima de Almeida; 
Indicação n. 021/21-CMR, de 27.04.21, de autoria do Vereador Evilázio Chaves, que 
indica a necessidade da recuperação da estrada da Comunidade Centro dos Morais. 
Foi feita também a leitura do Oficio n. 119/21-GPM, ao Presidente da Câmara, 
assunto encaminhamento da Lei Municipal 822, sobre as emendas impositivas. Em 
seguida, o Presidente passou a palavra ao autor da Moção n. 002/21-CMR para 
apresentar defesa à mesma. Assumiu a tribuna o vereador Rodrigo Universo, que 
apresentou defesa a moção ao Colégio Christo Rei, pela sua contribuição na área de 
ensino no município de Redenção-PA. - Em aparte, e atendendo o pedido do 
vereador Evilázio Chaves, o Presidente convidou os colaboradores do Colégio 
Christo Rei a fazerem parte da Tribuna de Honra da casa. - Continuou o vereador 
Rodrigo Universo, disse que começou a estudar no Colégio Christo Rei no ano de 
1996, quase a metade do tempo que este colégio contribui com o desenvolvimento de 
nosso município no que desrespeita a educação, e tem orgulho em dizer que faz parte 
da história deste colégio. Quando teve que se mudar para outra cidade ficou muito 
triste em ter que mudar de colégio por que achava muito bom onde estava. Durante 
esses quarenta anos desta escola, podemos encontrar seus frutos, que são pessoas 
bem instruídas espalhadas em tudo município e desejou a esta equipe homenageada 
que continuem trabalhando em prol do desenvolvimento de nossa cidade e que esses 
quarenta anos se multipliquem, por ser uma instituição que merece essa moção de 
aplausos. Em seguida, o Presidente apresentou em discussão a Moção n. 002/21-
CMR. Discutiu a matéria o vereador Zé Roberto, que também reconheceu o tamanho 
esforço e grandeza dessa unidade de ensino. Parabenizou o autor da matéria pela 
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iniciativa. Parabenizou o senhor Wagner Cruvinel que fez faculdade em sua terra 
natal e agora estão situados na cidade Redenção. Parabenizou e agradeceu a esta 
equipe por tudo que tem feito na área de ensino, contribuído e muito com o 
desenvolvimento de Redenção. Discutiu a matéria à vereadora Bella, que 
parabenizou a Colégio Crhisto Rei, e se tem quarenta anos é por que tem história e 
toda uma conquista. Em 2004 se lembra desta escola, nunca estudou nela, mas 
quando ouvia seu nome, sentia sua força: Cristo Rei. E parabenizou esta escola pela 
linda história e registrou o seu voto favorável a esta matéria. Discutiu a matéria o 
vereador Nilton Cézar, que parabenizou o autor da matéria e tem a grata felicidade e 
alegria ao longo de sua história como servidor público, ver os quarenta anos da 
Escola Christo Rei, que tem assinado alguns alvarás de licença, não teve o privilégio 
de estudar nesta escola, mas Deus lhe deu a oportunidade de poder contribuir de 
alguma forma. E os parabenizou pela merecida homenagem. Discutiu a matéria o 
vereador Evilázio Chaves, que parabenizou o vereador Rodrigo Universo pela 
iniciativa em parabenizou esta classe da educação e cumprimentou toda equipe em 
nome da diretora Vanda. E fica muito feliz em poder votar nesta merecida 
homenagem, onde há pessoas que prestam um serviço de qualidade ao município de 
Redenção. Discutiu a matéria o vereador Rony, que parabenizou o autor da matéria 
em homenagear uma empresa que presta um serviço de qualidade. Não teve 
oportunidade de estudar, mas hoje tem a honra de ter seus filhos nesta escola e quer 
e deseja que Deus abençoe essa empresa e firmou seu foto favorável a esta 
homenagem. Discutiu a matéria o vereador Denison Moreira, que parabenizou o 
autor da matéria. Esse momento trouxe-lhe a memoria que não estudou no colégio 
Irmã Gabriela na sua infância, mas tinha um colega que estudava no Crhisto Rei, e 
como gostava das disciplinas história e geografia pegava emprestado as aportilhas do 
seu amigo, assim usufruiu de alguma forma desta escola, portanto, fica muito honrado 
por ter esta instituição de ensino em nossa cidade. Como ninguém mais se 
manifestou, o Presidente apresentou em votação a referida moção. FOI APROVADA 
POR UNANIMIDADE. Em seguida, o Presidente passou a palavra ao autor da 
Indicação 011/21- CMR para apresentar defesa a mesma. Assumiu a tribuna o 
vereador Rony, que solicitou aos colegas apoio na aprovação desta indicação que 
tem como intuito isentar a taxa de iluminação pública por 180 dias em função da 
pandemia que gerou muitos problemas financeiros comunidade. Em seguida, o 
Presidente apresentou em votação a referida Indicação. FOI APROVADA POR 
UNANIMIDADE. Passo seguinte, declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: Assumiu a 
tribuna a vereador Rony, que pediu o apoio dos colegas vereadores, uma vez que os 
empresários da Avenida Thompson Filho que necessitam de área de estacionamento 
de veículos, uma vez que há hospital e muitos comércios relevantes para nossa 
cidade. E podem sim fazer um projeto para utilizar parte da área do canteiro central 
para esse fim. Em Aparte, o vereador Hugo Tomé, pediu para ver essa ideia para 
junto com o Secretário de Obras e acha que é de muita importância sim, sendo que 
no ano passando foi até o Secretário de Obras na época e o mesmo apresentou um 
projeto com esse objetivo para esta avenida, mas não foi para frente e acha que 
precisam juntar alguns vereadores e buscar fazer isso acontecer. Continuou o 
vereador Rony e disse que votaram o orçamento aberto dando oportunidade para o 
prefeito trabalhar e tem recursos em caixa, portanto, precisam buscar fazer isso 
acontecer. Assumiu a tribuna a vereadora Bella, que reforçou o pedido de sua 
indicação em parceira com o vereador Evilázio Chaves, onde solicitaram a 
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necessidades de recuperação da estrada que dá acesso aos colonos do Centro dos 
Morais, tendo em vista que nesta casa de leis tem moradora dessa comunidade que é 
sua assessora legislativa Anália. Pediu aos demais colegas ajuda para cobrarem esse 
beneficio que garante a boa trafegabilidade daqueles produtores. E mandou um 
abraço para a comunidade Centro dos Morais e dizer que essa é a indicação em prol 
dos mesmos. Assumiu a tribuna o vereador Zé Roberto, que cumprimentou o grupo 
do corpo de bombeiros municipal que estão presentes e destacou a nome da senhora 
Francislei, que luta na criação de quatro crianças e até se emociona em vê-la com 
essa farda. E afirmou que ela cuida de pessoas idosas e disse que ela é muito 
especial para nós e para Deus. Sobre o que o vereador Rony disse em relação a 
criação do estacionamento na Avenida Thompson Filho, de fato precisam se 
empenhar sobre isso. E gostaria que cada suplente dos parlamentares estivessem 
aqui assessorando os vereadores e o parabenizou pela indicação. Espera que seja 
não só aprovado a questão da isenção da taxa de iluminação pública, mas que seja 
revista à lei que autoriza cobrar essa taxa para um novo valor a ser cobrando mais 
justo. Alertou aos vereadores para juntos atentar sobre a vida, combater o demônio 
que estar sobre a terra que é o covid-19, usando e fazendo aquilo que pode lhes 
proteger. Fez uso da palavra o vereador Hugo Tomé, disse que Avenida Thompson 
Filho tem sido esquecida nos últimos governos, as arvores que nela há teve a 
contribuição do seu finado avô. Ali têm grandes empresas e hospital e precisam sim 
lutar em favor daquela avenida, precisam sim além de buscar fazer acontecer a 
abertura de novas áreas de estacionamento, também lutar pela construção de uma 
praça, e tem uma vontade em seu coração de colocar o nome dessa praça o nome do 
seu finado avô Divino Modesto. Pediu aos vereadores para que possa escutar o 
Fernando, líder do grupo dos bombeiros que estão presentes na casa, para buscarem 
lhes ajudar na regulamentação do trabalho belíssimo que prestam no município, e tem 
certeza que terão o apoio desta casa. Assumiu a tribuna o vereador Nilton Cesar, 
que comunicou a esta casa que já protocolou o pedido de redução de até 50% da 
taxa de iluminação pública junto a prefeitura e afirmou que comunga como também 
assina em baixo desta indicação do vereador Rony, que cita sobre a iluminação 
pública. A primeira vez que viu uma decoração natalina de iluminada foi na avenida 
Thompson Filho, na época do Prefeito Luiz Vargas, que ficou tão fascinado que 
pegava a bicicleta e ficava dando varias voltas na avenida admirando aquela 
iluminação natalina que era muito bonita, e como hoje faz parte da comissão de 
desenvolvimento e habitação, que possam fazer uma equipe para visitar a Secretaria 
de Obras e buscar uma saída ou um estudo para fazer esse estacionamento. – em 
aparte o vereador Zé Roberto, disse que na época do ex-prefeito Luiz Vargas, o que 
lhe fez apaixonar por Redenção foi à jardinagem que ele fez naquela época, e 
precisam sim embelezar esta cidade. Continuou o vereador Nilton César, disse que 
na época do ex-prefeito Luiz Vargas também fez um curso de capacitação para 
trabalhar na prefeitura, isso há trinta e oito anos, e afirmou que para estas questões 
pode contar com sua pessoa. O Presidente disse que estacionamento hoje esta 
sendo um grande problema em nossa cidade e precisam buscar soluções sim e se 
colocou a disposição, e a Avenida Thompson Filho merece e tem espaço, precisam 
lutar por isso. Ressaltou que a Avenida José Carrion precisa também ser estudada 
para criar uma alternativa de estacionamento pela sua vida noturna ser bem 
movimentada. O vereador Nilton César, disse que o código de postura determina que 
a cada metro de construção o empreendedor deve destinar certa área de 
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estacionamento, ou seja, não só depende do Poder Executivo e sim do 
empreendedor. Em Questão de Ordem, o vereador Leandro Onofre disse que há um 
projeto em 3D já criado para a Avenida Thompson e precisam entrar em contato com 
a Dr. Rosângela, e precisam sim buscar outras avenidas que carecem da mesma 
necessidade e buscar resolver. - O vereador Renival, disse que tem ido muito ao 
DNTT e tem se preocupado muito em relação do transito de nossa cidade, e a 
informação que tem é que Redenção não tem um engenheiro para o transito, e 
precisam convidar o Diretor desse departamento para ouvi-lo a respeito disso. O 
Presidente disse que é isso, se colocou a disposição para encabeçar juntos a essas 
demandas. Assumiu a tribuna a vereadora Silvani, disse que não tem sido um mês 
muito fácil para sua pessoa, primeiro a sua mãe foi acometida pelo convid-19, perdeu 
seu tio e depois sua madrinha de crisma. Cumprimentou o corpo de bombeiros 
municipal e se colocou a disposição dos mesmos. Fica feliz em saber que tem uma 
comissão ética nesta casa. E sobre a iluminação pública fica feliz pela indicação do 
vereador Rony e tem também o seu apoio. Informou que já existe uma lei em que o 
governo do estado proíbe o corte de energia durante a pandemia, e isso não estar 
sendo cumprido em nosso município. Enquanto representantes do povo, precisam 
descruzar os braços e buscar saber o porquê que essa lei não estar sendo cumprida 
e lutar pela nossa população que é pagadora de impostos. E parabenizou a escola 
Crhisto Rei que de fato é uma instituição renomada de ensino em nossa cidade. 
Sobre a recuperação das estradas da zona rural também tem sim seu total apoio. 
Precisam sim lutar pelas áreas de estacionamentos por ser uma necessidade em 
nosso município. Lembrou-se da sua luta dos leitos de UTI, ficou sabendo que há dez 
leitos liberados pelo Governo do Estado para servir Redenção e região, mas ressaltou 
mais uma vez que de nada vale se não houver hemodiálise, por que assim como 
aconteceu com professor Zagaia, também com sua madrinha de crisma que também 
foi vitima do COVID-19, eles não aguentaram, evoluindo a óbito pro que 60% dos 
casos graves precisam do procedimento de hemodiálise e não podem deixar a 
população morrendo, não adianta mandar pacientes para Conceição sendo que lá 
não tem tratamento de hemodiálise e precisam lutar por isso. Pela Ordem, o vereador 
Nilton César disse que sobre o corte de energia, o decreto do Governo do Estado, 
salve engano é para as cidades que estão em lockdawn. Assumiu a tribuna o 
vereador Leandro Onofre, que pediu para fazerem história e consegue ver esta 
câmara uma das mais atuantes em ideais espetaculares para evolução de nossa 
cidade. Preparou um estudo técnico para saber quanto o município paga de alugueis 
e pode ver que é pago mais de R$ 100.000,00 por mês. Portanto, abriu espaço para 
os colegas assinarem juntos uma indicação ao Governo Municipal indicando a 
necessidade da construção de um centro administração municipal. E convidou os 
colegas para fazerem um oficio para saber quanto avançou de iluminação pública de 
LED em nossa cidade, caso tiver concluído, precisam fazer esse requerimento 
pedindo a redução dessa taxa de iluminação pública. E sobre o estacionamento da 
Thompson Filho, já existe um projeto e precisam ver o quanto é espetacular e buscar 
cobrar para que seja colocado em prática. Também acha que o caminho para se fazer 
esses estacionamentos é fazer uma parceria com os empresários,  que são os mais 
interessados a investir na frente do seu comércio, para junto com a prefeitura criarem 
novos espaços de estacionamentos em nossa cidade. Assumiu a tribuna o vereador 
Evilázio Chaves, que afirmou que o sistema de iluminação pública de nossa cidade e 
conduzido por um departamento da prefeitura que tem dado certo, e podem ver que 
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não tem tido tanta reclamação sobre isso nos últimos anos e aquilo que estar dando 
certo não pode ser mexido. E sobre a Avenida Thompson Filho tem se tornado uma 
avenida forte na área comercial e precisam sim valorizar os comerciantes que tem 
investido em nossa cidade e precisam sim se movimentar nesse sentido de abrir 
novas áreas de estacionamento. Assumiu a tribuna o vereador Rodrigo Universo, 
disse que pode sim contar com o seu apoio o corpo de bombeiro municipal. Lembrou 
que em 2019 levou o Corujão da Saúde nos bairros de Redenção oferecendo vários 
benéficos a população e foi essa equipe do corpo de bombeiro municipal que lhes 
ajudaram a realizar esse programa voluntário e podem sim contar com o seu apoio. 
Sempre querem que o eleitor pague menos, mas tem coisa que tem preço e outras 
tem valor, e com a qualidade que há na prestação de serviço na iluminação pública já 
gera um grande valor e precisam sim ver o que podem fazer. Precisam completar o 
serviço de iluminação pública de LED, lembrando que em função da oscilação da 
energia em nossa região gera uma demanda maior nos reparos da iluminação pública 
municipal, mas tem certeza que essa matéria que trata da taxa de iluminação pública 
virá a esta casa por ser de interesse do prefeito municipal. E afirmou que o prefeito 
mandara para esta casa matérias que venham contemplar os comerciantes que foram 
prejudicados com a pandemia. Deu graças a Deus pelo aumento de frota de carros e 
motas em nossa cidade e tem certeza que o prefeito também tem todo o interesse de 
implantar novas áreas de estacionamentos e se faz necessário dialogar com o 
Ministério Público e convencer da necessidade disso, mas, lembrando que precisam 
obedecer as normas de construções, mas o município está agindo por que já 
contratou a empresa para regulamentar o Plano Diretor municipal e as demais coisas 
vão acontecer, mas tudo na sua hora e no seu momento. Por não haver matérias a 
serem deliberados na Ordem do Dia, o Presidente passou a sessão a fase de 
EXPLICAÇÃO PESSOAL: Assumiu a tribuna a vereadora Bella, disse que durante a 
leitura da pauta lhe chamou atenção sobre a lei municipal em que trata sobre a 
contemplação das emendas impositivas parlamentares e essas emendas não foram 
concretizadas no passado e hoje ver que isso estar acontecendo e por isso 
parabeniza o prefeito Marcelo Borges. Convidou os colegas de parlamento para que 
possam estar cobrando do Poder Executivo para não só ter essas emendas inseridas 
ao orçamento, mas que sejam colocadas em prática. Informou que destinou o valor 
total de sua emenda impositiva para a Unidade Básica de Saúde do setor Alto 
Paraná, e fica feliz por que o prefeito já colocou essas emendas ao orçamento e 
estará cobrando e acompanhando esse processo de execução dessas emendas. O 
Presidente disse que falaram sobre COVID-19 e iluminação pública, mas também 
pediu oração pela doutora Iris que estava na linha de frente no combate a esse mal e 
foi acometida, pediu oração também para senhor Rony Tindô que estar acometido por 
esse vírus também e espera que eles se recuperem e voltem a prestar serviço a 
nossa cidade. Nesse fim de semana esteve no campo do setor Casas Populares e a 
iluminação de LED é diferente por que trouxe melhor qualidade aquele locar, mas 
precisam melhorar a iluminação desse campo aumentando a quantidade de portes e 
colocar mais refletores. Assumiu a tribuna o vereador Leandro Onofre, disse que 
como a vereadora Bella já explanou, todos os vereadores sabem sobre as emendas 
impositivas, e parabenizou o prefeito Marcelo Borges que hoje estar dando uma 
atenção especial que antes não tinha. Na oportunidade, indicou o investimento de sua 
emenda impositiva na revitalização o Posto de Saúde da colônia Guarantã e por para 
funcionar. E afirmou que iriam colocar suas emendas para a construção do Hospital 
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Materno Infantil e foi mudada a ideia, mas se comprometeram em procurar os 
deputados em busca de emendas para esse fim. Em Questão de Ordem, a vereadora 
Silvani disse que antes as emendas seriam para o hospital Materno Infantil, mas 
estarão sim lutando em busca de recursos nas esferas maiores de governo para que 
esse sonho se realize. O Presidente convidou os membros do Corpo de Bombeiros do 
Município para uma reunião logo após término desta sessão. 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. Denison Moreira ________________ Presidente. Bella 
______________ 1ª Secretária. Hugo Tomé ________________ 2º Secretário. ****** 
************************************************************************************************** 
Ata redigida e digitada pelo servidor Alexsandro Ribeiro da Silva Gomes 


