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ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª SESSÃO 
ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

 
Às oito horas e quarenta minutos, do dia dezenove 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 Denison 

Moreira na 1ª Secretaria e Hugo Tomé na 2ª Secretaria. Solicitou a 1ª Secretária a 

fazer verificação do quórum. Houve quórum, com a ausência da vereadora Bella. O 

Presidente justificou a ausência da vereadora Bella, informando que a mesma se 

encontra no hospital acompanhando seu filho que estar internado. Em seguida, 

solicitou a todos a ficar de pé em saudação as Bandeiras Nacional, Estadual e 

Municipal. Na sequencia, foi lido um trecho bíblico: Provérbios 3: 19, pelo 2º 

Secretário. Após, o Presidente convidou para fazer parte da TRIBUNA DE HONRA: O 

Comandante do 7º BPM do Araguaia e a atual Presidente do SISJU. Em seguida, 

solicitou ao 2º Secretário para fazer a leitura do EXPEDIENTE: Ata da 15ª Sessão 

Ordinária, realizada em 18.05.21; Projeto de Decreto Legislativo nº. 001/2021-

CMR, de 17/05/2021 de Autoria do Vereador Leandro Onofre, que dispõe sobre a 

concessão de Título de Cidadão Honorífico de Redenção; Projeto de Decreto 

Legislativo nº. 002/2021-CMR, de 17/05/2021 de Autoria do Vereador Evilázio 

Chaves, que dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Honorífico de 

Redenção; Projeto de Decreto Legislativo nº. 004/2021-CMR, de 18/05/2021 de 

Autoria do Vereador Rodrigo Universo, que dispõe sobre a concessão de Título de 

Cidadão Honorífico de Redenção; Indicação 041/21-CMR, de 19.05.21, de autoria do 

Vereador Renival Pé Quente, que indica a necessidade da pavimentação asfáltica da 

Avenida Acará, no trecho entre a Avenida Araguaia até o cruzamento da Avenida 

Lourival Gonçalves da Silva; Indicação 044/21-CMR, de 19.05.21, de autoria do 

Vereador Jurandir Guedes, que indica a necessidade da pavimentação asfáltica da 

Rua 18, no setor Oeste; Indicação 045/21-CMR, de 19.05.21, de autoria do Vereador 

Jurandir Guedes, que indica a necessidade da pavimentação asfáltica da Rua 

Pioneiro José Pinto, em toda a sua extensão, no setor Serrinha; Indicação 046/21-

CMR, de 19.05.21, de autoria do Vereador Neguinho Eletricista, que indica a 

necessidade da pavimentação asfáltica da Rua Maria Leda no Setor Serrinha. Em 

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

Redação Final o Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2021 – CMR; o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 002/2021 – CMR e o Projeto de Decreto Legislativo nº 

004/2021 – CMR. Após, o Presidente suspendeu a presente Sessão por dez minutos 

para atender o requerimento do vereador Nilton César, que requer ouvir o 

Comandante do 7º BPM Araguaia e a atual Presidente do SISJU. Após, o Presidente 

declarou reaberta a sessão, e declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: Assumiu a 

tribuna a vereadora Silvani Borges, que disse a equipe do SISJU que é uma honra 

recebê-las aqui e em saber que a atual mesa diretiva desta instituição é formada por 

 

ESTADO DO PARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO 

PODER LEGISLATIVO 
 
 



2 

 

mulheres, com isso percebe-se o progresso das mulheres nas atividades importantes 

de nossa cidade e à nível de Brasil, por vir demonstrando competência. Afirmou que a 

questão de segurança tem o seu apoio e desta casa também, e no que puder estarão 

engajados para contribuir nas reuniões após esse período de pandemia, por que 

juntos são muito mais fortes. E sobre os títulos que serão ofertados estará votando a 

favor. E sobre o título ao Deputado Seffer é uma das pessoas que gostaria de estar 

dando esse titulo, por ser uma pessoa que se preocupa com Redenção e ser 

presente. Foi a Belém e teve a oportunidade de conhecê-lo e através dele irão 

conseguir realizar um sonho tão antigo de Redenção que é ter um aparelho de 

mamografia no município, que já estar em processo licitatório. E precisam sim lutar 

por mais asfalto, segurança pública e tudo que for para o bem de Redenção podem 

contar com sua pessoa. Assumiu a tribuna o vereador Zé Roberto, que parabenizou a 

disposição e a honradez das pessoas que antecederam com a fala que é a presidente 

do SISJU e Comandante do 7º BPM do Araguaia, e acredita que farão um belíssimo 

trabalho e se colocou a disposição dos mesmos. Chamou a atenção, por que ver 

vereadores com capacidade em trazer moção e títulos honoríficos, no entanto, foi 

eleito em um partido por nome AVANTE e ficou ausente da politica por dois 

mandatos, mas nunca deixou de atender a população naquilo que pôde, mais ou 

menos trinta anos participa da politica e nunca recebeu uma carta ou um 

reconhecimento do seu partido, e isso é muito ruim. Tudo que tem feito foi com amor. 

Hoje pessoas são citadas para receber titulo de cidadão Redencense como o 

deputado Alex. Parabenizou a todos pelo trabalho que vem fazendo em busca do 

desenvolvimento de nossa cidade e que os quinze vereadores estão aqui para 

contribuir com o sucesso e desenvolvimento de nossa cidade e crer que esta Câmara 

é a melhor que vai ficar na história. Assumiu a tribuna o vereador Nilton César, 

agradeceu a policia militar e a representante do SISJU que atendeu prontamente o 

convite e os agradeceu por isso. Ressaltou que foi convidado também o 

representante da Policia Civil, mas o mesmo havia compromisso e ficara para outro 

momento oportuno. E afirmou que sua opinião continua a mesma, que todo cidadão 

que for convido a esta casa será recebido muito bem, e a única coisa que fala é que o 

momento que atravessam é muito sensível e o povo espera muito desta casa e 

demais poderes, e que se empenhem mais por que ainda continua morrendo pessoas 

no País, Estado, e no Município de Redenção não é diferente. Graças ao empenho 

podem ver a diminuição da curva de mortes, mas por isso não podem cruzar os 

braços, mas precisam continuar lutando contra esse mal chamado COVID-19. Espera 

que os deputados Alex e Seffer que possam buscar em Belém uma melhoria na ação 

contra o COVID-19 em todo o Estado para que a população não venha sofrer ainda 

mais as consequências desse mal. Disse que o aparelho de mamografia é muito bem 

vindo, uma vez que esse mamógrafo ficara no Hospital Regional para atender quinze 

municípios, no entanto, poderiam buscar um mamógrafo exclusivo para o município 

de Redenção. Ficou muito feliz em saber que o Deputado Seffer tem uma atuação 

direta ao Hospital Regional Público do Araguaia; e uma família lhe procurou 
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recentemente por que aguarda por mais de quatro meses na fila ser chamada para 

proceder com o seu tratamento de saúde da matriarca da família que se encontra no 

hospital Iraci. E palavras de alguns munícipes dizem que existe a possibilidade de 

dedo politico para conseguir furar a fila de pacientes. Isso não é justo, e quer pedir ao 

Deputado Seffer para averiguar esse denuncia. Pediu para o vereador Evilázio 

Chaves levar as suas considerações ao deputado Alex Santiago, mas que procure 

trazer ele mais para Redenção, por que tem ouvido de populares que ele se encontra 

um pouco sumido da cidade de Redenção, sendo ele de nossa terra. Assumiu a 

tribuna o vereador Evilázio Chaves, disse que realmente, também cobrou a presença 

do deputado Alex Santiago em Redenção e de fato essa pandemia gerou esse 

afastamento das pessoas, mas o deputado vai se fazer presente agora diminuindo os 

índices de contaminação. Parabenizou o Prefeito Municipal que recebeu ontem das 

mãos do Governador do Estado, referente ao programa por tudo Pará, uma creche 

para o nosso município que vai atender em volta de 200 crianças e que contribuíra 

com as nossas mães que precisam trabalhar, portanto, parabenizou os deputados 

Seffer e Alex que lutaram por esse beneficio para Redenção. E poderão contemplar 

agora a família do senhor Joás Possidônio, colocando o nome do seu falecido irmão 

nessa creche, e assim resolver aquele imbróglio que ocorreu na Escola Marco 

Valério. Lembrou que o Deputado Alex Santiago também lutou em prol da duplicação 

da avenida Araguaia e ainda falta o perímetro entre a Farmácia América até próximo 

do Cemitério, onde aqueles comerciantes estão prejudicados, e ira aproveitar e 

oficializar e cobrar dele na sua vinda aqui. Informou que a emenda do deputado que 

devido à pandemia não pode ser executada e que todos os recursos do Estado de 

certa forma tiveram que ser direcionados ao combate do COVID-19, que era a 

emenda parlamentar do deputado para a construção do hospital Materno Infantil, 

esteve na semana passada cobrando sobre esse assunto e o mesmo ficou de sentar 

com o governador do Estado para ver esse recurso, e na vida dele aqui também 

cobrará essa demanda novamente. Também na vinda do governador irão receber 25 

pontes de concretos pré-moldados, que é uma luta do deputado Alex Santiago junto 

ao Governo do Estado, em parceria com o Prefeito em busca de melhorias para a 

nossa cidade. Assumiu a tribuna o vereador Delegado Washington, que 

cumprimentou a todos presentes. Cumprimentou o Tenente Coronel Alves que fez 

uma grande explanação sobre os dados estatísticos a respeito da nossa segurança 

pública de Redenção. Trata-se de um homem extremamente honesto e comprometido 

com a segurança pública de Redenção. E como policial da Civil pode dizer que o 

trabalho da Policia Militar e extremamente difícil, para se ter uma ideia, antes do 

Coronel Daniel e agora o coronel Alves de promover a segurança de forma setorial 

nem mesmo o combustível para as viaturas fazer as rondas não existia, isso fato 

recente. Embora a segurança pública é um direito do cidadão pela Constituição 

Federal, mas é também de responsabilidade de todos. E pediu para o Coronel Alves 

fazer um levantamento a cerca das necessidades que a Policia Militar estar 

enfrentando, a exemplo: aumentar o numero de viaturas, automóveis, motocicletas, 
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viaturas para fazer patrulhamento rural e pediu aos colegas ajuda nesse sentido junto 

aos deputados. E depois desse levantamento irão sim agir em conjunto para buscar 

sanar as necessidades dessa unidade de segurança pública. Parabenizou a nova 

mesa diretora do SISJU, a qual fez parte nos anos 2014 e 2015, fazendo as rondas 

itinerantes nos bairros, e afirmou que é muito bom trabalhar com o SISJU que ver 

também outras demandas dos bairros e seria importante a câmara também participar 

devido à importância. E tudo indica que amanhã irão ouvir o Superintendente da 

Policia Civil nesta casa de leis. E gostaria de saber para que serve o PROCON nesta 

cidade que estar lotado de servidor público, por que não tem visto o que ele tem feito 

em beneficio do povo, por que dessa administração sabe de uma coisa, que para 

multar comerciantes que estão trabalhando e fechar comércio na pandemia é uma 

beleza, mas por que não resolve o problema que estar nos bancos Bradesco e Caixa 

Econômica, que desde as cinco horas da manhã a população tem que pegar fila e 

demorando horas para resolver problemas até mesmo as que tem por direito 

atendimento preferencial, mas o que o PROCON tem feito? Já encaminhou oficio para 

o Prefeito ele não fez nada sobre essa questão, achando ele que o problema é da 

Caixa Econômica, mas não é, por que as pessoas estão se aglomerando nas filas e 

sendo contaminadas pelo COVID-19, e o município para dar um bom exemplo 

também tinha que multar os bancos que humilha as pessoas com um péssimo 

atendimento, e por causa de uma administração municipal omissa.  Precisam como 

vereadores comprar essa briga e oficializar o Ministério Público Estadual e Federal, e 

ira formalizar o seu requerimento por ser uma responsabilidade de todos os 

vereadores, por que estão aqui para defender o povo e não prefeito em prefeitura. Em 

aparte, a vereadora Silvani Borges, informou que faz parte do Comitê de Crise do 

Município, e o vereador Delegado Washington estava afastado por motivo de doença, 

e repassou no grupo dos vereadores o que foi feito pelo Comitê de Crise, por que fez 

um oficio ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal, por que a 

Caixa é um órgão federal, e foi notificado como passou no grupo, qualquer coisa 

solicitará os documentos para melhor esclarecimento, e como também os bancos 

Bradesco e Caixa Econômica foram notificados e multados pela Vigilância Sanitária 

do Município. Tanto a sua pessoa como o vereador Jurandir já fizeram vídeos a esse 

respeito, por ser uma bandeira de todos nós. 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 Silvani Borges, que levanto uma 

bandeira, que é também do vereador Denison que trata sobre a doação de sangue. 

Ressaltou que a vereadora Bella não estar aqui hoje por que acompanha seu filho 

que tem um tipo de sangue difícil que é negativo e pede a contribuição de pessoas 

que venham fazer essa doação, não por que o filho de uma vereadora precise, mas 

por que é uma luta sua e faz esse apelo por que se trata de salvar vidas. Assumiu a 

tribuna o vereador Marcos Sérgio, que registrou a presença do companheiro 

Marquinho de partido que teve uma ação direita com uma grande soma de votos para 

o partido que contribuiu para que o DEMOCRATAS tivesse um representante nesta 
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casa de leis.  Assumiu a tribuna o vereador Rodrigo Universo, que comentou sobre a 

fala do vereador Delegado Washington que admira muito, mas apresenta o outro lado 

da moeda. De fato as filas não acontecem apenas nos bancos, mas em outros 

lugares também. Quando coloca a culpa no PROCON, não pode deixar de dizer o que 

tem acontecido, e muito das vezes por não se fazer o barulho isso não quer dizer que 

o PROCON não esteja trabalhando, hoje este órgão tem investido na capacitação de 

seus funcionários e nas instalações, e já está em processo de licitação para a compra 

de um veículo para que possam fazer um trabalho de conscientização em busca do 

cumprimento da lei e atuar os infratores que se fazem necessários também. 

Esclareceu que é sim louvável a reclamação, mas informa que o PROCON não está 

parado e sim trabalhando e logo terá uma viatura e as cobranças serão mais amplas. 

Entende que muitas coisas para fazer bem feita se faz necessário organizar alguns 

detalhes e isso estar acontecendo. 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 sete minutos. Pela aprovação. Gabriel Salomão 

________________ Presidente. Denison Moreira ______________ 1ª Secretária. 

Hugo Tomé ________________ 2º Secretário. **************************************** 
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