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ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª SESSÃO 
ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

 
Às oito horas e quarenta minutos, do dia dezoito do mês de maio, 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 e Denison Moreira na 2ª Secretaria. Solicitou a 1ª Secretária a fazer 

verificação do quórum. Houve quórum, com a ausência dos vereadores Hugo Tomé e 

Jurandir Guedes. O Presidente convidou para fazer parte da TRIBUNA DE HONRA: 

os Garis e os Assistentes Sociais presentes nesta sessão, e o Presidente da 

Associação do setor Vila da Pedra. Em seguida, solicitou a todos a ficar de pé em 

saudação as Bandeiras Nacional, Estadual e Municipal. Na sequencia, foi lido um 

trecho bíblico: Salmos 26: 1, pelo 2º Secretário. Em seguida, o Presidente solicitou ao 

2º Secretário para fazer a leitura do EXPEDIENTE: Ata da 14ª Sessão Ordinária, 

realizada em 17.05.21; Projeto de Decreto Legislativo nº. 003/2021-CMR, de 

18/05/2021 de Autoria do Vereador Renival Pé Quente, que dispõe sobre 

reconhecimento como Entidade de Utilidade Pública Municipal a Associação de 

Moradores do Setor Vila da Pedra; Moção de Congratulações nº. 004/2021-CMR, 

de 18/05/2021, de autoria da Vereadora Silvani Borges propõe Moção de 

Congratulações aos Garis de Redenção pela passagem do dia do Gari ocorrido em 16 

de maio próximo passado; Moção de Congratulações nº. 005/2021-CMR, de 

18/05/2021, de autoria da Vereadora Silvani Borges, propõe Moção de 

Congratulações aos Assistentes Sociais pela passagem do dia do Assistente Social 

ocorrido em 15 de maio próximo passado; Indicação 040/21-CMR, de 17.05.21, de 

autoria do Vereador Evilázio Chaves, que indica a necessidade da pavimentação 

asfáltica da Rua Pedro Coelho Camargo, no Setor Park dos Buritis II. Foi feita 

também a leitura dos seguintes ofícios: Oficio n. 135/21-GPM, a Mesa Diretora da 

Câmara Municipal de Redenção, em resposta a Indicação n. 007/21-CMR; Oficio n. 

136/21-GPM, a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Redenção, em resposta a 

Indicação n. 002/21-CMR; Oficio n. 134/21-GPM, a Mesa Diretora da Câmara 

Municipal de Redenção, em resposta a Indicação que indica a necessidade de 

recuperação de ponte da rua C-5, setor Capuava; Oficio n. 132/21-GPM, em resposta 

ao Oficio n. 001/21-CMR, autoria do Neguinho Eletricista, informa que não tem 

revisão para recuperação da quadra do setor Marechal Rondon; Oficio n. 134/21-

GPM, ao vereador Jurandir Guedes, em resposta ao Memorando n. 117/21-GPM. Em 

seguida, o Presidente fez ENCAMINHAMENTO: Para a Comissão de Justiça e 

Redação Final o Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2021 – CMR. Em Questão 

de Ordem, o vereador Renival pediu para suspender a sessão para ouvirem o 

Presidente da Associação do Setor Vila da Pedra para o mesmo explanar melhor os 

trabalhos desta entidade. Em seguida, o Presidente passou a palavra a autora da 

Moção 004/2021–CMR. Assumiu a tribuna a vereadora Silvani Borges, apresentou 
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defesa à referida moção de sua autoria, justificando que essa classe é encarregada 

pela limpeza pública, mas nunca foram reconhecidos e agora busca reconhecer esse 

belíssimo trabalho em nossa cidade, que só é notado quando esse trabalho deixa de 

ser prestado, e procurar valorizar esse trabalho, que é feito faça sol ou faça chuva. 

Portanto agradeceu a cada Gari dizendo que são muito importantes para nossa 

cidade. O Presidente parabenizou a classe dos garis de nosso município e pediu ao 

2º Secretário assumir a presidente enquanto trata de alguns assuntos internos da 

casa. Assumiu a presidência o vereador Denison Moreira que deu continuidade aos 

trabalhos. Apresentado em discussão à referida Moção 004/2021–CMR. Discutiu a 

matéria o vereador Rodrigo Universo, que aproveitou a oportunidade para 

parabenizar a colega Silvani Borges pelo reconhecimento a esta classe que muitas 

das vezes é desvalorizada e esquecida, mas exerce uma importante função em nossa 

cidade. Afirmou que precisam valorizar a zeladoria de nossa cidade por que são os 

que matem a nossa cidade limpa e bem cuidada, portanto, parabenizou a classe dos 

garis de nossa cidade no sentido de apoiá-los no que estiver ao seu alcance. Discutiu 

a moção o vereador Nilton Cesar, que parabenizou a vereadora Silvani Borges pela 

moção ao pessoal da limpeza pública, e parabenizou esses profissionais pelo que têm 

feito em prol da limpeza de nossa cidade. Também entende que essa classe merece 

uma remuneração mais adequada e espera que os responsáveis por isso possam ver 

essa possibilidade. Discutiu a matéria o vereador Delegado Washington, que 

parabenizou a autora da matéria e toda equipe de limpeza que exercem essa 

importante função de deixar a cidade limpa e se colocou a disposição. Discutiu a 

matéria o vereador Leandro Onofre, que agradeceu a classe dos garis pelo que faz 

prol de nossa cidade e parabenizou toda classe. Foi repassada a Presidência para o 

vereador Gabriel Salomão. Discutiu a matéria o vereador Zé Roberto, disse que 

conhece o Cleber há muitos anos e foi a pessoas que trouxe RR Empreendimentos 

para Redenção, e parabenizou esta classe que promove a limpeza de nossa cidade e 

que 100% de gratificação seria o mínimo para reconhecer tudo que eles fazem em 

nossa cidade. Como ninguém mais se manifestou, o Presidente apresentou em 

votação a Moção 004/2021–CMR. FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. Em 

seguida, passou a palavra a autora da Moção 005/2021–CMR para apresentar defesa 

a mesma. Assumiu a tribuna a vereadora Silvani Borges, disse que também é 

Assistente Social e não poderia deixar de homenagear esse grupo de pessoas que se 

doam e buscam sentir a dor do próximo, que trabalham em buscam de defender os 

direitos humanos e garantir a qualidade dos serviços prestados ao cidadão, que 

buscam defender as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade social. Disse 

que o Assistente Social nasce com o dom de ouvir e de colocar-se no lugar do 

próximo, por isso escolheu essa profissão e é muito feliz de ser. Escolheu três 

profissionais da área para representar toda classe dos Assistentes Sociais. E foram 

escolhidos por que fazem o serviço com amor e dedicação, e que os demais se 

sintam homenageados. E pediu para continuarem a fazer esse serviço exemplar em 

prol de nossa cidade. Em seguida, o Presidente apresentou em discussão a Moção 
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005/2021–CMR. Discutiu a matéria o vereador Nilton César, disse que fica muito feliz 

em poder votar em uma homenagem como esta por que o nosso país boa parte 

perece por causa do mau atendimento, e o Assistente Social busca garantir isso, um 

atendimento melhor a nossos munícipes, por tanto, parabenizou toda classe 

homenageada nesta manhã. Discutiu a matéria à vereadora Bella, que parabenizou a 

autora das matérias em reconhecimento aos garis e agora aos Assistentes Sociais e 

se colocou a disposição no que poder para ajudar. Discutiu a matéria o vereador Zé 

Roberto, que parabenizou a vereadora Silvani Borges pelo reconhecimento a esta 

duas classes de suma importância para o nosso município. Prestou reconhecimento 

ao trabalho do Assistente Social Welington e parabenizou o mesmo pelo belo trabalho 

que faz e assim aos demais assistentes que tem amor pelo que faz. Em aparte, a 

vereador Silvani Borges, disse que esta legislatura trabalhando em conjunto, onde já 

existe uma Lei Federal que determina a contratação um psicólogo e um assistente 

social em cada escola, e junto fizeram um novo requerimento e já enviaram em 

conjunto à Prefeitura para que garanta-se o que diz essa Lei Federal, no município de 

Redenção, e assim juntos possam ajudar cuidar de nossas crianças evitando mais 

mazelas acontecer com elas. Discutiu a matéria o vereador Denison Moreira, que 

parabenizou todas as Assistentes Sociais pelo seu dia e pelo valor que há nesse 

seguimento que só tem contribuído com o desenvolvimento de uma cidade melhor. 

Discutiu a matéria o vereador Leandro Onofre, que parabenizou os Assistentes 

Sociais presentes que aqui representam um todo. Esses profissionais fazem um 

trabalho diferenciado e os parabenizou pelo seu dia.  Discutiu a matéria o vereador 

Renival, que parabenizou esta classe de profissionais e se colocou a disposição de 

todos. Parabenizou os garis pelo reconhecimento necessário e espera que o senhor 

Cleber olhe com carinho para oferecer a esta classe um aumento de salário. Em Parte 

a vereadora Silvani Borges, disse que foi diretora do Hospital Iraci, e todas sabem 

das deficiências daquele hospital, e ali se doou para fazer o seu melhor desde a 

limpeza como atendimento aos pacientes daquele hospital. Discutiu a matéria o 

vereador Evilázio chaves, que parabenizou todas as pessoas homenageadas nesta 

manhã. Como ninguém mais se manifestou, o Presidente apresentou em votação a 

Moção 005/2021–CMR. FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. E suspendeu a 

sessão por dez minutos para entrega das moções aos respectivos homenageados de 

hoje. Após, o Presidente declarou reaberta a presente sessão, e declarou aberta a 

fase de TEMA LIVRE: Assumiu a tribuna o vereador Nilton Cesar, disse que foi 

proposto pelo um colega uma indicação, indicação a pavimentação asfáltica de uma 

Rua no Setor Buriti II, e isso em loteamento particular, e afirmou que sempre que for 

aprovado loteamento particular que haja incluso a pavimentação, a energia e o 

esgoto, como também água, por que hoje recai para o município algo que é de 

responsabilidade do próprio loteamento. Precisam ter cuidado com a aprovação de 

novos loteamentos nesse sentido. E convidou a todos para participarem da revisão do 

Plano Diretor que ter sua primeira audiência hoje no CRAS, às 18:30h e que possam 

constar isso no novo Plano Direito. Assumiu a tribuna o vereador Rodrigo Universo, 
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que em função de alguns questionamentos na sessão de ontem, sobre as questões 

ocorridas no Hospital Iraci, por isso marcou uma reunião com a diretora daquele 

hospital e o médico envolvido no fato ocorrido, e gostaria da participação de todos e 

que possam resolver o problema nesta reunião. Em Questão de Ordem, o vereador 

Nilton Cesar, sugeriu que essa reunião não aconteça lá e sim aqui nesta casa de 

leis. Continuou o vereador Rodrigo Universo, afirmou que há tempo e ira informar 

essa mudança de local para esta reunião. Assumiu a tribuna o vereador Delegado 

Washington, que reclamou sobre estado caótico da Rodoviária local, esteve em loco 

em cada guichê, e afirmou que é recolhido uma taxa de embarque e a Rodoviária está 

sucateada, e a mais de dez anos não passa por uma reforma, portanto, convidou a 

todos para irem em loco ver essa situação. A rodoviária está com um piso irregular, 

iluminação ruim que facilita a movimentação de vagabundos. Dentro dos banheiros 

são quatro vasos sanitários, locais de banho se encontram em cadeados, a pia estar 

quebrada. Diante disso, formalizará a Secretaria de Obras de nosso município 

solicitando prestação de contas dos últimos quatro anos e por que quer saber o que 

foi feito com o dinheiro arrecado, sendo que na melhoria da Rodoviária isso não 

aconteceu, e cobrara a revitalização dessa Rodoviária urgentemente. E também 

solicitará a ronda de uma viatura constante naquele local, e pediu aos colegas para 

irem ao local e também façam vídeos buscando reivindicar melhorias. Assumiu a 

tribuna o vereador Renival, que agradeceu a Deus por essa oportunidade. Pediu a 

comissão de Justiça e Redação Final da casa para darem o parecer ao decreto que 

foi apresentado hoje para darem esse reconhecimento da entidade do setor Vila da 

Pedra, onde foi presidente por dois mandatos, por ser uma entidade seria sem 

menosprezar as outras. E disse que são a única Associação de Moradores que tem 

um projeto de horta comutaria por mais de dez anos. E o reconhecimento desta 

entidade é para que ela esteja redonda para receber recursos.  Também irão iniciar 

um projeto de escolinhas para o bairro e buscara levar esse projeto para outros 

bairros. Reconheceu a sensibilidade do Prefeito, por que votaram em fevereiro na 

matéria que trata de desconto de impostos, e agora o mesmo prorrogou o prazo 

dessa lei em função dos efeitos da pandemia, uma vez que muitos mototaxistas foram 

afetados por ela. Informou que o COVID-19 continua matando pessoas e recomendou 

continuarem colocando em prática as medidas de prevenção recomendadas. Por fim, 

agradeceu mais uma vez a presença do presidente da Associação do Setor Vila da 

Pedra. Por não haver 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: 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 onze horas e dezessete minutos. Pela aprovação. Gabriel Salomão 

________________ Presidente. Bella ______________ 1ª Secretária. Denison 

Moreira ________________ 2º Secretário. ********************************************** 
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