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ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª SESSÃO 
ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

Às oito horas e quarenta minutos, do dia vinte e nove 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 2ª Secretaria e Denison Moreira na Vice-presidência. 
Solicitou a 1ª Secretária a fazer verificação do quórum. Houve quórum, com a 
presença unânime de todos os vereadores. 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: Provérbios 4: 20, pelo 2º Secretário. Em seguida, 
o Presidente solicitou a 1ª Secretária para fazer a leitura do EXPEDIENTE: Ata da 12ª 
Sessão Ordinária, realizada em 28.04.21; Projeto de Lei nº. 002/2021-GPM de 
17/03/2021 de Autoria do Poder Executivo, e que Institui o Programa Municipal de 
Escolas Cívico – Militares – ECM e Projeto de Supervisão Militar – Polo Redenção na 
Rede Pública Municipal de Ensino de Redenção PA; 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 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 Lei nº. 003/2021-CMR de 28/04/2021, de autoria do 
Vereador Dr. Denison Moreira, que dispõe sobre a instituição e a concessão de 
honraria “MEDALHA CARLO IAVÉ FORTADO”; REQUERIMENTO nº 005/2021-CMR 
de 29/04/2021, de autoria da Vereadora Silvani Borges, que Requer informação ao 
Prefeito Municipal sobre a execução da Lei Municipal nº 775 de 21 de novembro de 
2019; Indicação 015/21-CMR, de 29.04.21, de autoria do Vereador Marcos Sergio, 
que indica a necessidade da pavimentação asfáltica na Comunidade Mata Geral; 
Indicação 023/21-CMR, de 29.04.21, de autoria do Vereador Evilázio  Chaves, que 
indica a necessidade da recuperação e cascalhamento da estrada que dá acesso a 
Colônia Frei Gil de Vila Nova; Indicação 026/21-CMR, de 28/04.21, de autoria do 
Vereador Nilton Cesar, que indica a necessidade da concessão de 50% (cinquenta 
por cento) no valor das taxas cobradas das exercidas em áreas públicas no período 
de pandemia; Indicação 032/21-CMR, de 29.04.21, de autoria dos Vereadores 
Leandro Onofre e Vereador Gabriel Salomão, que indica a necessidade da construção 
de uma Quadra Poliesportiva na Escola Alacid Nunes, no setor Campos Alto; 
Indicação 034/21-CMR, de 29.04.21, de autoria do Vereador Rony Endireita, que 
indica a necessidade da construção de calçadão no setor Buriti I, II, e III; Indicação 
035/21-CMR, de 29.04.21, de autoria do Vereador Neguinho Eletricista, que indica a 
necessidade da construção da segunda ponte na Avenida Castelo Branco, no Setor 
Marechal Rondon. Em seguida, o Presidente fez ENCAMINHAMENTO: Para a 
Comissão de Justiça e Redação Final o Projeto de Lei nº 003/2021 – CMR. Em 
seguida, passou a palavra ao Relator da Comissão de Justiça e Redação Final para 
apresentar parecer ao Projeto de Lei nº 002/2021 – GPM. Assumiu a tribuna o 
vereador Evilázio Chaves, que informou que a referida matéria tem boa redação, é 
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constitucional e estar apta a tramitar por esta casa de leis, portanto, apresentou 
parecer pela tramitação da mesma. 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, passou a palavra 
ao Relator da Comissão de Justiça e Redação Final para apresentar parecer ao 
Projeto de Lei nº 003/2021 – GPM. Assumiu a tribuna o vereador Evilázio Chaves, 
informando que a referida matéria tem boa redação, é constitucional e estar apta a 
tramitar por esta casa de leis, portanto, apresentou parecer pela tramitação da 
mesma. 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, passou a palavra à autora do Requerimento 005/2021 – 
CMR para apresentar defesa ao mesmo. Assumiu a tribuna a vereadora Silvani 
Borges, disse que esse requerimento é uma bandeira de campanha, sendo que já 
existe uma lei Federal que exige uma Assistente Social em cada escola pública do 
município e buscará fazer com que se cumpra em nosso município. Não apresenta 
essa matéria só porque é uma Assistente Social, mas por ter sido diretora de um 
hospital público por algum tempo onde muitas crianças vivem casos agravados por 
falta de um acompanhamento desse profissional nas escolas, e com esse 
acompanhamento poderão evitar ou diminuir suicídios, uso de drogas e até casos de 
abuso sexual nos lares, portanto, solicitou o apoio dos colegas na aprovação desta 
matéria e assim poderão evitar tantas coisas ruins acontecendo com os nossos 
jovens. Em seguida, o Presidente apresentou em discussão o Requerimento n. 
005/21-CMR. Discutiu a matéria o vereador Evilázio Chaves, disse que essa matéria 
tem o seu total apoio e acredita que isso vai de encontro com o anseio da população 
para auxiliar os nossos jovens em momentos de grandes riscos. Como ninguém mais 
se manifestou, o Presidente apresentou o referido Requerimento em votação. FOI 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Passo seguinte, declarou aberta a fase de TEMA 
LIVRE: Assumiu a tribuna o vereador Jurandir Guedes, que pediu para marcarem 
uma reunião com o Comitê de Crise do Município, criado por causa do convid-19, por 
que os empresários cobram uma revisão no decreto municipal, por que até agora a 
permissão é ser aberto os comércios noturnos até as onze e gostaria que esse 
horário fosse estendido até as duas horas da manhã, uma vez que o mesmos riscos 
de até às onze horas é o mesmo até às duas da manhã. Em aparte, a vereador 
Silvani Borges, disse que já foi feita uma reunião com o Comitê de Crise nos últimos 
dias ficando estabelecidas tais normas para funcionamento dos comércios. Continuou 
o vereador Jurandir Guedes, que pediu que haja a participação desta casa nestas 
reuniões para também participarem destas decisões do Comitê de Crise, uma vez que 
são representantes da população e precisam estar a parte do que acontece. Assumiu 
a tribuna o vereador Denison Moreira, disse que o comércio tem sim que funcionar, 
mas com as devidas cautelas. E o Comitê de Crise tem sim que trazer as informações 
para esta casa do que foi decido, e que as pessoas possam saber que não parte 
desta casa as deliberações sobre esse decreto municipal. Comentou sobre a sessão 
solene de honraria que busca promover através deste Poder Legislativo, e busca 
homenagear os nossos moradores em nome do saudoso Carlo Iavé, e pediu ajuda 
dos colegas na aprovação deste projeto de lei que ora apresenta. Pediu aos membros 
da comissão de Justiça e Redação Final para agilizar essa matéria para que no 
próximo período de sessões possam realizar essa sessão de homenagem aos nossos 
munícipes. Assumiu a tribuna a vereadora Silvani Borges, disse que tem o seu apoio 
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o projeto de lei de autoria do vereador Denison Moreira, e que nada mais justo usar 
nesta honraria o nome do ex-prefeito Carlo Iavé que deixou um grande legado e muita 
saudade. Afirmou que conhecia a pessoa do senhor Carlo Iavé de perto, um super 
pai, empresário e prefeito, portanto, tem o seu apoio e pediu também o apoio de todos 
os demais colegas. Em Questão de Ordem, o vereador Rodrigo Universo 
apresentou Requerimento Verbal solicitando a antecipação da sessão de amanhã 
para ser realizada após o término desta, justificando que sábado será feriado e assim 
poderão desenrolar alguma questão legislativa na sexta-feira, portanto, pediu a 
apreciação do Plenário ao que ora propõe. Assumiu a tribuna o vereador Nilton 
Cesar, disse que diante da proposta de honraria apresentada pelo vereador Denison 
Moreira, fez uma observação: o saudoso ex-prefeito Carlo Iavé foi seu amigo, e 
afirmou que mesmo sendo proibido, no início da pandemia ele autorizou a compra da 
ivermectina para distribuir para a população, foi quando achatou a curva de 
contaminação, isso demonstrando sua preocupação com o ser humano, portanto, ver 
uma homenagem justa, mas acredita que o próprio Carlo Iavé gostaria que 
estivessem lutando contra a COVID-19, embora entejam, mas precisam se unir mais 
com esse intuito. Votara sim a favor desta matéria, lembrou que com a nova cepa do 
CORONAVIRUS, em uma semana vitimou dez pessoas em Redenção. Informou que 
ontem aconteceu um movimento junto ao Ministério Público de pessoas exigido a luta 
contra o CORONAVIRUS, e estão caminhando com esses números alarmantes e 
caso eles não baixem, poderá acontecer um possível lookdown. Ressaltou que com o 
lookdown em alguns países aumentou-se o numero de suicídios. Lembrou que não é 
contra essa honraria, até tem pessoas de sua família que são merecedoras dela, mas 
aguardara o momento adequado. O Presidente apresentou em votação o 
Requerimento Verbal, de autoria do vereador Rodrigo Universo, que requer 
antecipação da sessão de amanhã para acontecer após esta. Discutiu a matéria o 
vereador Nilton César, disse que o calendário de sessões desta casa já foi divulgado 
e gostaria que a antecipação das sessões não se tornasse uma rotina por que essa já 
é a segunda vez que acontece. Como ninguém mais se manifestou, o Presidente 
apresentou em votação o referido requerimento supracitado. FOI APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Com votos contra dos vereadores Renival, Rony, Silvani Borges e 
Nilton César. Em seguida, o Presidente declarou aberta a ORDEM DO DIA: 
Apresentou em discussão em 2º turno do Projeto de Lei nº 001/2021 – CMR. Como 
ninguém se manifestou, o mesmo foi à votação em 2º turno. FOI APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Apresentou em discussão em 2º turno do Projeto de Lei nº 
002/2021 – CMR. Como ninguém se manifestou, o mesmo foi à votação em 2º turno. 
FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Em seguida, apresentou em discussão em 1º 
turno do Projeto de Lei nº 002/2021 – GPM. Discutiu a matéria o vereador Nilton 
César, que comentou que participou do Seminário de apresentação desse projeto 
para implantação da escola cívico militar na unidade de ensino escola Eva Tomé e na 
ocasião foi muito bem apresentado sua proposta e parabenizou o prefeito Marcelo 
Borges e toda a sua equipe que esteve à frente na elaboração desse projeto e 
acredita nessa nova proposta de ensino trazendo benefícios para as nossas crianças. 
E lembrou que faziam filas para entrarem nas escolas e até cantavam o hino nacional, 
porem, hoje a maioria de nossas crianças não sabe cantar o hino nacional brasileiro, 
e diante da oportunidade desta proposta é de resgatar esse ensino e acredita que tem 
o apoio de todos os colegas vereadores. Como ninguém mais se manifestou, o 
Presidente apresentou em votação em 1º a referida matéria. FOI APROVADA POR 
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UNANIMIDADE. Em seguida, apresentou em discussão em 1º turno o Projeto de Lei 
nº 003/2021 – GPM. Discutiu a matéria o vereador Nilton Cesar, disse que o nosso 
colega delegado Washington percorreu alguns departamentos de segurança pública 
do Estado em busca desse beneficio, e afirmou que este projeto fala de uma área 
onde será construída a delegacia de policia, como também os departamento que 
envolver segurança pública em nosso município com certeza trará muitos benefícios. 
Sendo que a atual delegacia foi construída na década de 80 e as demandas 
aumentaram ao longo dos anos, e o vereador delegado Washington foi à busca desta 
conquista onde trará a centralização dos órgãos de segurança em um só local. Isso 
lhe faz lembrar sobre a indicação do vereador Leandro Onofre, de centralizar os 
trabalhos da prefeitura. Em aparte, o vereador Leandro Onofre, disse que esse 
projeto já foi aprovado e agora é apenas uma alteração, mas que já existem recursos 
na conta para coloca-lo em pratica. Continuou o vereador Nilton César, que finalizou 
agradecendo pela oportunidade. Discutiu a matéria o vereador Evilázio Chaves, que 
destacou a pessoa do Delegado Luiz Antônio que lutou para que isso acontecesse e 
que em breve ele estará de volta e acredita que será o executor desta obra. Como 
ninguém mais se manifestou, o Presidente apresentou em votação em 1º turno o 
Projeto de Lei nº 003/2021 – GPM. 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 Deus, sua família e aos colegas vereadores, servidores desta casa, pela 
atividade parlamentar que desenvolveu nos últimos dois meses em substituição ao 
vereador Delegado Washington, e informou ter gostado muito em poder fazer parte da 
historia do município de Redenção. Destacou que obteve êxito na luta em prol da 
abertura da Avenida Brasil, em que o prefeito municipal em 100 dias de governo fez 
aquela abertura. Desejou muita saúde ao grande vereador Washington, e ver sua luta 
em prol da construção da nova delegacia e se colocou a disposição de todos. 
Assumiu a tribuna a vereadora Bella, que parabenizou os colegas pelos projetos 
tramitados nesse período de sessões e pela união. Parabenizou o vereador Rony pelo 
trabalho e competência, pela sua forma de trabalho, humildade e compromisso com o 
povo. Nas considerações finais: Agradeceu a presença de todos e os convidou para 
uma sessão extraordinária que acontecerá logo após esta. E por não haver mais o 
que deliberar, deu por encerrada esta sessão às dez horas e dez minutos. Pela 
aprovação. Gabriel Salomão ________________ Presidente. Bella ______________ 
1ª Secretária. Hugo Tomé ________________ 2º Secretário. Denison Moreira 
____________________ Vice-presidente. ************************************************** 
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