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ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª SESSÃO 
ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

 
Às oito horas e quarenta minutos, do dia vinte e oito 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, Denison Moreira na 2ª Secretaria. Solicitou a 1ª Secretária a fazer 
verificação do quórum. Houve quórum, com a ausência do vereador Hugo Tomé. 
Convidou para compor a TRIBUNA DE HONRA: Tenente Coronel Daniel e seus 
comandados. 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 7: 1, pelo 2º Secretário. Em seguida, o Presidente solicitou a 1ª Secretária 
para fazer a leitura do EXPEDIENTE: Ata da 11ª Sessão Ordinária, realizada em 
27.04.21; Projeto de Lei nº 001/21-CMR, de 23.02.21, autoria da Vereadora Silvani 
Borges, que dispõe sobre a reabertura dos Telecentros na cidade de Redenção, 
Estado do Pará e, dá outras Providências; Projeto de Lei nº. 002/2021-CMR de 

10/03/2021, de autoria do Vereador Dr. Denison Moreira, que dispõe sobre 
incentivo a doação de sangue e de órgãos no município de Redenção e dá 
outras providências; Projeto de Resolução nº. 001/2021-CMR de 16/03/2021, de 
autoria dos Vereadores Marcos Sérgio e Renival, Altera o Artigo 4º da Resolução nº 
14/1991 que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Redenção; 
Moção de Congratulações nº. 002/2021-CMR, de 27/04/2021, de autoria da 
Vereadora Bella que propõe Moção de Congratulações ao 3º SARGENTO QPMP 
MARCOS OLIVEIRA ARAUJO e SOLDADO QPMP CARLOS ANDRE OLIVEIRA 
MAGALHÃES, por ato heroico praticado em atendimento ao cidadão Redencense; 
Indicação 014/21-CMR, de 26.04.21, de autoria do Vereador Marcos Sergio, que 
indica a necessidade da construção de uma ciclovia na Avenida Brasil; Indicação 
018/21-CMR, de 26.04.21, de autoria do Vereador Jurandir Guedes, que indica a 
necessidade da construção de uma ponte na Avenida Belo Horizonte, próximo ao 
Supermercado Araguaia; Indicação 024/21-CMR, de 28/04.21, de autoria do 
Vereador Leandro Onofre, que indica a necessidade da construção do Centro 
Administrativo; Indicação 025/21-CMR, de 28.04.21, de autoria do Vereador Nilton 
Cesar, que indica a necessidade da conclusão da Obra da Feira Livre da Avenida 
Bahia no Setor Novo Horizonte; Indicação 031/21-CMR, de 28.04.21, de autoria da 
Vereadora Bella, que indica a necessidade da aquisição de uma Moto Niveladora 
(Patrulha Mecanizada com implementos). Pela Ordem, a vereadora Bella pediu para 
prestarem homenagem à médica Iris que faleceu ontem, ela atuava no Hospital Iraci, 
como medica na linha de frente contra o COVID-19 em nosso município. Na 
sequencia, o Presidente convidou o Relator da Comissão de Justiça e Redação Final 
para apresentar parecer ao Projeto de Lei nº 001/2021 – CMR.  Assumiu a tribuna o 
vereador Evilázio Chaves, disse que o referido projeto tem boa redação, é oportuno, 
não contem nenhum vicio de inconstitucionalidade, estando apto a tramitar nesta casa 
de leis. Em seguida, o Presidente apresentou em discussão o referido parecer 
supracitado. Como ninguém se manifestou, o mesmo apresentado à votação. FOI 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Na sequencia, o Presidente convidou o Relator 
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da Comissão de Justiça e Redação Final para apresentar parecer ao Projeto de Lei 
nº 002/2021 – CMR.  Assumiu a tribuna o vereador Evilázio Chaves, disse que o 
referido projeto tem boa redação, é oportuno, não contem nenhum vicio de 
inconstitucionalidade, estando apto a tramitar nesta casa de leis. Em seguida, o 
Presidente apresentou em discussão o referido parecer supracitado. Como ninguém 
se manifestou, o mesmo foi à votação. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Na 
sequencia, o Presidente convidou o Relator da Comissão de Justiça e Redação Final 
para apresentar parecer ao Projeto de Resolução nº 001/2021 – CMR.  Assumiu a 
tribuna o vereador Evilázio Chaves, disse que o referido Projeto de Resolução tem 
boa redação, é oportuno, não contem nenhum vicio de inconstitucionalidade, estando 
apto a tramitar nesta casa de leis. Em seguida, o Presidente apresentou em 
discussão o referido parecer supracitado. Como ninguém se manifestou, o mesmo foi 
à votação. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Após, o Presidente passou a 
palavra à autoria da Moção 001/2021 – CMR para apresentar defesa à mesma. 
Assumiu a tribuna a vereadora Bella, disse que faz parte desta família militar, 
registrou a presença do seu esposo que é militar. E nessa oportunidade pediu o apoio 
dos colegas para votarem a favor desta moção que tem como objetivo parabenizar os 
homenageados que evitaram uma grande tragédia salvando uma vida ao evitar um 
incêndio de uma casa de madeira. Eles só conseguiram detectar o que estava 
acontecendo naquela residência por que estavam prestando um trabalho de 
qualidade enquanto fazia uma ronda naquela localidade onde detectaram vestígios de 
fumaça e evitando uma tragédia. Afirmou que não tem dificuldades de reconhecer o 
trabalho desta classe, assim como não tem dificuldades de reconhecer o trabalho dos 
servidores da área da saúde publica, por que não tem dia e nem hora para prestar 
seu trabalho em prol da sociedade. E deixa o seu reconhecimento a esses guerreiros 
da polícia militar. Discutiu a moção o vereador Nilton César, que parabenizou a 
iniciativa da vereadora Bella e como também a equipe de segurança presente. Disse 
que todas as noites antes de dormir têm orado pelas as pessoas que trabalham na 
área da segurança de nosso país. E quando o policial sai para o trabalho tem certeza 
que eles vão preocupados por não terem a certeza que irão retornar vivos, portanto, 
parabenizou toda equipe da policia Militar pelo trabalho em prol do nosso município, 
portanto, deixa registado o seu carinho pela policia militar de nossa cidade. Discutiu a 
matéria o vereador Rony, que parabenizou a iniciativa da vereadora Bella em prestar 
essa merecida homenagem e aos policiais que recebem essa merecida homenagem. 
Informou que fez um oficio ao Governo do Estado e a Secretaria de Saúde Municipal 
solicitando a vacinação dos policiais contra o COVID-19, haja vista que perderam 
alguns policias vitimas desse mal. E pediu um minuto de silêncio em homenagem aos 
policias que perderam nos últimos dias em nosso município vitimas do 
CORONAVIRUS. Após, disse que precisam apoiar esses guerreiros e guerreiras 
policiais que sai de casa para defender a segurança do povo de Redenção. Afirmou 
que ainda esta semana entrara com uma indicação para que a prefeitura venha dar 
uma auxilio alimentação a todos os policiais militares de Redenção, esse auxílio e um 
incentivo, como também um reconhecimento pelo trabalho que os mesmos 
desenvolvem. Discutiu a matéria à vereadora Silvani Borges, que parabenizou a 
autora da matéria, parabenizou toda equipe da policia militar, e em especial aos que 
salvaram uma vida evitando um incêndio de uma casa de madeira. E afirmou que 
precisam ensinar as nossas crianças que o policial é um herói e não ao contrário, que 
fazem serviços de combate, ação social e de conscientização a comunidade, por isso, 
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os parabenizou. Discutiu a matéria o vereador Rodrigo Universo, que parabenizou a 
autora da moção merecida aos dois policiais pelo ato de bravura em salvar uma vida. 
Ressaltou que de fato a policia militar faz um belíssimo trabalho em nossa cidade e 
como cidadãos precisam sim reconhecer isso. E afirmou que quando tem um policial 
militar aqui nesta casa se sente mais tranquilo para desenvolver o trabalho, por isso 
se colocou a disposição. Discutiu a matéria o vereador Renival, que parabenizou a 
autora da matéria, reconheceu a merecida homenagem e teceu elogios aos trabalhos 
desta equipe da policia militar e os parabenizou por tudo que tem feito em prol de 
nossa cidade. E se orgulha pelas vezes que se reuniram juntos em prol de brigar pelo 
bem comum no CISJU. Afirmou que tem avançado muito o numero de assaltos em 
nossa cidade, e que precisam urgentemente de uma guarda municipal, e assim 
ajudara a Policia Militar e Polícia Civil na questão segurança de nossa cidade. 
Discutiu a matéria o vereador Zé Roberto, que parabenizou a autora da matéria e os 
homenageados e afirmou que é sim uma moção de grande valor. Arthur Daniel Dias 
da Silva é Tenente Coronel em nosso município da Polícia Militar que tem prestado 
um trabalho com dignidade, e um grande militar, um verdadeiro herói para comandar 
um grupo de policiais para lhes dá essa segurança, por tanto, o parabenizou pelo 
trabalho em prol do nosso povo. E pediu a Secretaria da casa para preparar uma 
moção de aplausos a essa pessoa que tem sido um grande homem da segurança em 
nossa cidade. Discutiu a matéria o vereador Marcos Sergio, que parabenizou a 
vereador Bella pela belíssima iniciativa de homenagear a policia militar pelo trabalho 
executado, e afirmou que a policia militar vem desenvolvendo esse trabalho muito 
bem há muito tempo, lembrou que ha alguns anos atrás foi conselheiro tutelar e já 
podiam contar com o apoio da policia militar, por isso tem o seu apoio. Como ninguém 
mais se manifestou, o Presidente apresentou em votação a referida moção. FOI 
APROVADA POR UNANIMIDADE. Em seguida, passou a palavra ao autor da 
Indicação 024/21- CMR para apresentar defesa à mesma. Assumiu a tribuna o 
vereador Leandro Onofre, disse que começou essa indicação no mês de fevereiro 
fazendo um levantamento do que a prefeitura gasta com alugueis, e caso a prefeitura 
fizer um empréstimo em um banco, como o BNDS, como já tem um terreno e assim 
poderão construir a nova prefeitura do município onde vai abranger todas as 
secretarias e acabar com esse negocio de vai para um lado e vai para outro, assim 
unificarão as secretarias em um só local, portanto, pediu o apoio dos colegas para 
assinarem essa indicação para ter peso ao que ora apresenta. 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 vereadora Silvani Borges, que parabenizou o vereador Leandro Onofre por 
apresentar esta indicação tão importante, que facilitara a vida dos munícipes, a 
fiscalização, gerará uma economia para o município e saberão se todos estão 
trabalhando ou não. Pela ordem, o vereador Evilázio Chaves solicitou a Mesa 
Diretora inserir na pauta a Indicação n. 034/21-CMR, de autoria do vereador Evilázio 
Chaves, asfaltamento do trecho remanescente da Avenida Joaquim de Sousa, no 
setor Santos Dumont. O Presidente acatou a referida solicitação e determinou a 1ª 
Secretária a fazer leitura da referida indicação apresentada. Após, o Presidente 
suspendeu a sessão por até dez minutos para fazerem a entrega da moção aos 
homenageados de hoje. Após, o Presidente declarou reaberta a sessão. Assumiu a 
tribuna a vereadora Bella, que agradeceu aos colegas pelo voto a moção que 
apresentou e fica muito feliz pela união desta casa, e tem certeza que esse 
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parlamento ficara na história pela união. Parabenizou o vereador Leandro Onofre pela 
indicação que indica a construção de um centro administrativo da prefeitura, 
centralizando as secretarias e assim trará muitas vagens como bem disse a 
vereadora Silvani. Defendeu a indicação de sua autoria, que tem como objetivo 
valorizar o homem do campo, uma vez que durante sua campanha andou muito na 
zona rural e busca sim valorizar o trabalho dessa classe e lutará pelos seus direitos. 
Assumiu a tribuna o vereador Marcos Sergio, que defendeu as indicações de sua 
autoria, uma indica necessidade da construção de uma ciclovia em Redenção, por 
esse esporte estar crescendo em todo Brasil, uma vez que melhora a saúde e que 
toda família pode praticar, mas o problema é que não existe um local apropriado, e 
vendo essa dificuldade resolveu fazer essa indicação e o local ideal seria a Avenida 
Brasil, por ser centralizado. Outra indicação é a respeito da alteração do Regimento 
Interno desta casa, onde gostaria de colocar três nomes para ser reconhecido como: 
Professor Marcos Sérgio. Assumiu a tribuna o vereador Nilton Cesar, que afirmou 
que é sim de grande importância a indicação do vereador Leandro Onofre e se faz 
necessário à construção de um centro administrativo, e fica sim mais difícil prestar um 
serviço em relação à condição geográfica de hoje e colocando todos os serviços 
públicos em um só endereço tem o sim seu apoio. Assumiu a tribuna o vereador 
Leandro Onofre, que agradeceu aos colegas o apoio nessa indicação de sua autoria, 
acredita que será um marco para essa administração a centralização dos serviços 
públicos da prefeitura em um só endereço. Disse que a vereadora Bella começou com 
o pé direito quando indica a compra de uma patrulha mecanizada para atender os 
produtores rurais no que desrespeita recuperação de estradas, por que hoje está 
acontecendo à compra de uma patrol e por isso os equipamentos serão bem menos. 
Fez um agendamento de uma indicação, junto com o Presidente Gabriel Salomão, 
para a construção de uma quadra coberta para a Escola Alacides Nunes no setor 
Campus Altos e que o Deputado Federal Joaquim Passarinho já destinou uma 
emenda e acredita que nos próximos 30 dias ela estará sendo liberada e assim 
poderem licitar e poderem contemplar aquela comunidade. Agradeceu o Deputado 
Gustavo Seffer, um cara que tem dado uma atenção imensa a nossa cidade, e muitos 
colegas tem conseguido emendas com ele, por ultimo conseguiu uma emenda no 
valor de R$ 200.000,00 para a saúde publica, conseguiu a liberação de um tomógrafo 
para Hospital Regional. Parabenizou a atitude do deputado Tony Cunha, que garantiu 
a emenda para a compra de câmeras para vídeos monitoramentos. E precisam sim 
correr a trás e sente que os deputados estão favoráveis a lhes ajudar. Em aparte a 
vereadora Silvani Borges disse que o Deputado Gustavo Seffer ira sim propor um 
titulo de cidadão ao mesmo, e ganharam sim um mamógrafo que já estar em 
processo de licitação, por isso, o agradece. Continuou o vereador Leandro Onofre, 
que apenas agradeceu a Deus por tudo. Fez uso da palavra o vereador Renival, que 
parabenizou a todos os vereadores pelos projetos que foram apresentados nesta 
casa. Parabenizou mais uma vez a mesa diretora pela condução dos trabalhos nesta 
casa, e muitos lhe perguntam como vai à câmara, sua resposta é que acredita que 
tem sido uma das melhores. Disse que o saudoso Prefeito Carlo Iavé foi um dos 
prefeitos que diminuiu e muito a questão de alugues pela a prefeitura e acredita que 
será um ganho muito grande a construção de um centro administrativo municipal. E 
agradeceu a indicação que fez junto com o vereador Marcos Sergio, por que não 
poderiam colocar o nome parlamentar como é conhecido: Renival vereador do Pé 
Quente, e agora poderão colocar quantas frases quiser no nome parlamentar com a 
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aprovação dessa matéria. Em seguida, o Presidente declarou aberta a ORDEM DO 
DIA: apresentou em discussão em 1º turno do Projeto de Lei nº 001/2021 – CMR. 
Discutiu a matéria a vereadora Silvani Borges, disse que esse projeto é de suma 
importância para Redenção, uma vez que há em nossa cidade vários telecentros e 
todos estão fechados. Uma das bandeiras que tem é lutar pela profissionalização de 
pessoas. Redenção há uma grande população carente e não têm condições de ter 
acesso a internet, e hoje as aulas municipais acontecem via internet e muitos estão 
deixando de comer para colocar internet em casa. Acredita que essa é uma politica 
pública que tem como colocar para funcionar e agradece aos colegas por estarem 
juntos com sua pessoa nessa luta. Ressaltou que além desses telecentros oferecer 
internet para as pessoas carentes também pode profissionalizar os nossos jovens, por 
isso conta com o apoio de todos. Como ninguém mais se manifestou, o Presidente 
apresentou em votação em 1º Turno a referida matéria. FOI APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Em seguida, o Presidente apresentou em discussão em 1º turno o 
Projeto de Lei nº 002/2021 – CMR. Discutiu a matéria o vereador Denison Moreira, 
que defendeu a referida matéria de sua autoria e contou as dificuldades que há para 
as pessoas doarem sangue e conta com o apoio dos colegas nessa matéria sendo 
que o intuito e incentivar mais pessoas a alimentar o banco de sangue de nosso 
município criando essa carteira de doador e assim essas pessoas poderão ter 
algumas preferencias nas filas de bancos, casas lotéricas, mas não interferindo na 
preferencia dos idosos, deficientes e gestantes. Discutiu a matéria o vereador Nilton 
Cesar, disse que como o vereador que propôs o projeto, e no sentido de esclarecer, 
afirmou que apenas comentou a matéria e não questionou, uma vez que as pessoas 
que tem a carteirinha, ela hipoteticamente tenha 18 anos na mesma fila de 
preferência pode causar ali um mau estar naquele momento, e apenas trouxe essa 
preocupação que pode ser gerado com esse beneficio, mas sabe da importância 
desse projeto por  que só a pessoa que já precisou de sague sabe da importância. 
Discutiu a vereadora Silvani Borges, disse que entende a preocupação do vereador 
Nilton Cesar, e sabe que ele é a favor e que simplesmente demonstrou sua 
preocupação, e acredita que essa carteirinha servirá de incentivo para outros também 
serem doadores, e tem o seu apoio e seu voto. Como ninguém mais se manifestou, o 
Presidente apresentou votação em 1º turno à referida matéria. FOI APROVADA POR 
UNANIMIDADE. Em seguida, o Presidente apresentou em discussão única o Projeto 
de Resolução nº 001/2021 – CMR. Como ninguém se manifestou, o mesmo foi à 
votação única. FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. Por não haver mais matérias 
a serem deliberados na Ordem do Dia, o Presidente passou a sessão a fase de 
EXPLICAÇÃO PESSOAL: Todos os vereadores dispensaram o uso da fala. Nas 
considerações finais: O Presidente convidou componentes das Comissões e Justiça 
e Redação Final e Educação para uma reunião após a sessão. 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 sete minutos. Pela aprovação. Gabriel Salomão 
________________ Presidente. Bella ______________ 1ª Secretária. Hugo Tomé 
________________ 2º Secretário. Denison Moreira ____________________ Vice-
presidente. ************************************************************************************* 
************************************************************************************************** 
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