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ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª SESSÃO 
ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

 

Às nove horas e cinco minutos, do dia vinte e dois do mês de junho, 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 Hugo Tomé na 2ª Secretaria e Denison Moreira na Vice-presidência. 

Solicitou a 1ª Secretária a fazer verificação do quórum. Houve quórum, com a 

ausência do vereador Rodrigo Universo. 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 91: 1, pelo 2º Secretário. Em seguida, solicitou ao 1º Secretário 

para fazer a leitura do EXPEDIENTE: Ata da 19ª Sessão Ordinária, realizada em 

21.06.21; 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”; Projeto de Lei Municipal n. 007/2021-

GPM/RED, que altera o artigo 1º da Lei n. 708/2015, modificando o teor do artigo n. 

47 da Lei Municipal numero 420/2002, e dá outras providencias; REQUERIMENTO nº 

006/2021-CMR de 22/06/2021, de autoria da Vereadora Silvani Borges, que Requer 

informação ao Secretário de Obras sobre pavimentação asfáltica da Avenida 

Marechal Rondon; Moção de Pesar nº. 008/2021-CMR, de 15/06/2021, de autoria do 

Vereador Nilton Cesar, propõe Moção de Pesar a Família do Senhor Raimundo 

Nonato Saraiva Rodrigues; Indicação 053/21-CMR, de 22.06.21, de autoria do 

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

Rua C 10, no Setor Capuava; Indicação 057/21-CMR, de 22.06.21, de autoria do 

Vereador Denison Moreira, que indica a necessidade da pavimentação asfáltica da 

Avenida Rui Barbosa, Rua José do Patrocínio e Rua Joaquim Nabuco, no Setor 

Aripuanã; Indicação 058/21-CMR, de 22.06.21, de autoria do Vereador Evilázio 

Chaves, que indica a necessidade da implantação de redutor de velocidade (quebra 

molas) na Rua Agostinho da Silva Aguiar esquina com a Rua Eva Tomé de Sousa, no 

Setor Santos Dumont; Indicação 059/21-CMR, de 22.06.21, de autoria dos 

Vereadores Neguinho Eletricista e Nilton Cesar, que indicam a necessidade da 

conclusão da pavimentação asfáltica da Avenida Doutor Paulo Quartins Barbosa, no 

Setor Marechal Rondon; Oficio da Associação dos Produtores Rurais Projeto 

Casulo Mariposa, ao Presidente da Câmara, que requer uma reunião com todos os 

vereadores para tratar de demandas da referida comunidade na referida comunidade, 

no próximo dia 25/06/2021, com inicio às 18:00h; Oficio n.  046/2021-CMR, a direção 

do Hospital Público do Araguaia, que convida o diretor Clinico Geral do Hospital 

Público do Araguaia a comparecer nesta casa no próximo dia 25, às 10:00h, para lhes 

informar sobre os protocolos clínicos adotados por esta unidade de saúde aos 

pacientes que são internados; Oficio n.  047/2021-CMR, ao Secretário de Saúde 
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Municipal - senhor João Lúcio, que convida a sua pessoa ou representante no 

próximo dia 24, às 10:00h, para informar sobre o processo de enfrentamento COVID-

19 no município e demais assuntos pertinentes a esta secretaria. Em seguida, o 

Presidente fez ENCAMINHAMENTO: Para Comissão de Justiça e Redação Final o 

Projeto de Lei n. 007/21-GPM. Em seguida, passou a palavra ao Relator da 

Comissão de Justiça e Redação Final, para apresentar parecer ao Projeto de Lei nº. 

003/2021-CMR. Assumiu a tribuna o vereador/relator Evilázio Chaves, que afirmou 

que a referida matéria é constitucional, tem boa redação e é oportuno, não apresenta 

nenhum tipo de irregularidade, portanto, apresentou parecer pela tramitação da 

referida matéria supracitada. Em seguida, o Presidente apresentou em discussão o 

referido parecer supracitado. Como ninguém se manifestou, o mesmo foi submetido 

ao plenário à votação. FOI APROVADO PELA MAIORIA DOS VEREADORES. Com 

votos contrários dos vereadores Zé Roberto e Delegado Washington. Em seguida, 

passou a palavra a autora do Requerimento n. 006/2021-CMR. Assumiu a tribuna a 

vereadora Silvani Borges, que apresentou imagem e vídeos que mostram a 

dificuldade dos moradores da Rua Marechal Rondon e um determinado trecho onde 

carece, com urgência, de asfaltamento em função da grande quantidade de poeira, e 

apresentou que poderá ser uma Avenida destinada para se trafegar as carretas que 

cortam a cidade e assim diminuiria o numero de acidentes no município, 

principalmente na rotatória da Avenida Araguaia, onde já vitimou muitas pessoas. E 

acha inadmissível ter vindo recurso para essa avenida para esse fim, e ela ainda se 

encontrar dessa forma, portanto, solicita informações sobre esses recursos e conta 

com o apoio dos colegas vereadores. Na sequencia, o Presidente apresentou em 

discussão o referido requerimento. Como ninguém se manifestou, o mesmo foi à 

votação. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Após, passou a palavra ao autor da 

Moção n. 008/2021-CMR, para apresentar defesa à mesma. Assumiu a tribuna o 

vereador Nilton César, que apresentou defesa a moção, tecendo elogios ao senhor 

Bom Saraiva que sempre pregou o bem, que com sua grande história marcou a vida 

de muitas pessoas, e diante do acontecido percebe que perdeu um amigo. Solicitou 

aos colegas para lhe acompanharem nessa homenagem para ficar registrado nos 

anais desta casa a memoria dessa grande homem que contribuiu e muito com o 

desenvolvimento de nossa cidade. Em seguida, o Presidente apresentou em 

discussão a referida moção. Discutiu a matéria o vereador Zé Roberto, que 

parabenizou a iniciativa do autor da matéria e teceu elogios a esse homem que fez 

grande história em nossa cidade e hipotecou seu apoio à referida matéria. Discutiu a 

matéria à vereadora Silvani Borges, que parabenizou o autor da matéria e a história 

do Bom Saraiva que de fato foi um grande homem que deixou na história de muitas 

pessoas bons momentos, e com certeza é uma homenagem muito justa. Como 

ninguém mais se manifestou, o Presidente apresentou em votação a Moção n. 

008/2021-CMR. FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. O Presidente determinou a 

1ª Secretária a realizar leitura do Oficio 008/2021- Secretaria de Saúde Municipal 

ao Presidente desta casa de leis, em resposta ao Oficio n. 047/2021-CMR. Após, o 
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Presidente declarou reaberta a sessão, e declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: 

Assumiu a tribuna o vereador Denison Moreira, que apresentou defesa a indicação 

de sua autoria que indica a pavimentação da Avenida Rui Barbosa, Rua José do 

Patrocínio e Rua Joaquim Nabuco, no Setor Aripuanã ao redor da escola, em que 

ficam ao redor de uma escola, que devido a grande poeira atrapalha na qualidade do 

ensino e prejudica a saúde dos alunos. E afirmou que presentara um Projeto de Lei 

que obrigue o Poder Executivo asfaltar ruas estratégicas, para evitar manutenções em 

asfaltos isolados. Assumiu a tribuna o vereador Delegado Washington, que prestou 

contas à população dizendo que esteve em Brasília-DF nos últimos quinze dias, para 

fins de estarem tratando da imediata execução do projeto de ampliação da pista de 

pousos de decolagens do aeroporto de Redenção, bem como para a construção de 

uma nova cede, novo terminal de passageiros, e assim poder promover enquanto 

legislativo juntamente com o Poder Executivo esse grande feito. Esteve com o diretor 

Nacional do Departamento de Aviação Civil, o qual lhe apresentou o projeto de 

ampliação da pista de pouso e construção do novo terminal do Aeroporto Regional em 

Redenção, e assim realizarem voos interestaduais, inclusive empresas como AZUL e 

LATAM teriam interesse, por que já haviam sondado essa região uma vez que 

Redenção ser uma cidade polo, em que existia uma briga entre Redenção e 

Conceição do Araguaia para estar sendo contemplada com esse aeroporto regional. 

Como já foi resolvido à questão do Leão de energia elétrica que estava impedido os 

pousos e decolagens, agora fica a demanda para juntos com o Poder Executivo 

acabarem com o lixão próximo do aeroporto, por que diariamente não conseguem 

decolar depois das nove da manhã e nem aterrissar devido a fumaça, onde prejudica 

a saúde dos moradores ao redor e inviabiliza a ampliação do aeroporto, sendo que 

existe uma lei que obriga acabar com os lixões a céu aberto. Portanto, precisam ver 

isso com urgência e poder tratar com o Poder Executivo e juntar forças, por que nas 

galerias do aeroporto há hangares particulares, e no projeto da Infraero juntamente 

com a Secretaria de Aviação Civil prever que para construção do novo aeroporto deve 

acontecer à realocação dos hangares particulares para outra área ao lado, para isso 

precisam do Poder Executivo. E com esse feito o comércio em nossa cidade tende a 

crescer ainda mais beneficiando toda cidade e comunidade. Assumiu a tribuna o 

vereador Nilton César, que agradeceu a família do Bom Saraiva que lhe autorizou 

fazer essa singela homenagem. Disse que também esteve semana passada em 

Brasília-DF para buscar saber sobre o que estar pendente ao projeto para chegarem 

à uma conclusão sobre o nosso aeroporto, por que até o momento tem servido de 

palanque político para muita gente, assim como a Avenida Marechal Rondon que tem 

servido de palanque político, e precisam sim unir no sentido de buscar solucionar 

essas questões para que o povo não venha continuar nessas historias de papai Noel. 

Afirmou que o Conselheiro Tutelar também é servidor da prefeitura e como servidor 

público tem acompanhando o cabresto que os administradores colocaram alguns 

servidores por causa de uma gratificação de 30% em que no período politico eles 

ameaçam retirá-la caso não tenham o apoio politico, e essa lei que entra hoje percebe 
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que será certa liberdade para o servidor fazer sua escolha em época politica. E 

afirmou que votara nesse projeto de peito aberto, por que dará espaço para 

servidores terem sua questão resolvida onde poderão em época de política fazer sua 

escolha a quem queira votar. Assumiu a tribuna a vereadora Silvani Borges, disse 

que o aeroporto é de suma importância para nossa cidade e que a Avenida Marechal 

Rondon dará acesso rápido a ele, e com isso se faz necessário dá uma atenção 

especial a esta avenida com mais esse ponto que demonstra essa necessidade da 

pavimentação asfáltica da mesma. Assumiu a tribuna o vereador Zé Roberto, disse 

que estar muito feliz por que já concluíram a primeira parte de oito enquanto 

vereadores e parabenizou a cada vereador pelo trabalho que vem desenvolvendo. 

Parabenizou a atuação do vereador Delegado Washington quando traz esse relatório 

de Brasília-DF em busca da ampliação do nosso aeroporto. Disse que as suas mãos 

são grossas por que trabalha todos os dias no pesado e não tem inveja de ninguém. 

Tem muitos anos que vem batendo nessa tecla e afirmou que o ex-prefeito Carlo Iavé 

pegou em suas terras mais de R$ 15.000,00 de cascalho e não pagou, e quer ajudar, 

mas quer a legalidade de doar o cascalho para ampliação do aeroporto, no entanto, 

não quer dinheiro e sim servir. Fará uma indicação para nomear a Praça Central onde 

passa o canal central da cidade, por que ali dará fazer uma praça, e quer homenagear 

uma pessoa que veio para Redenção e acumulou um volume grande de recursos e 

veio a falecer, um cidadão honesto, e quer fazer homenagem ao pai dele e o mesmo 

nem sabe disso, que é o finado João Lalão, deseja homenagear esse homem do 

campo que acumulou grandes riquezas e pediu aos colegas para votarem com sua 

pessoa, para denominação dessa praça. E sobre o asfalto da Avenida Marechal 

Rondon, quer parabenizar a iniciativa da vereadora Silvani Borges e se colocou a 

disposição para contribuir. Apresentar nesta casa uma matéria que tem circulado nos 

meios de comunicação que é sobre a taxa de iluminação pública, para que passe a 

ser contribuição de iluminação pública, e pediu o apoio dos colegas nesse sentido 

também. Assumiu a tribuna o vereador Leandro Onofre, disse que participou de uma 

reunião em Belém-PA e trouxe algumas informações que cruzou com as informações 

do vereador Delegado Washington e com isso avançaram um pouco mais. O primeiro 

entrave era o leão, mas isso já foi resolvido, o segundo é o lixão, e o município já 

adquiriu uma área para retirar o lixão de onde estar, o terceiro é que devem fazer uma 

reunião entre vereadores, prefeitos e secretario para ver sobre as propriedades, no 

sentido de recuar algumas propriedades que estão no aeroporto para que assim 

aconteça a ampliação do aeroporto de Redenção. Ressaltou que a previsão de 

conclusão da segunda etapa do aeroporto estar previsto para se encerrar em março 

do ano que vem, e precisam lutar todas as vezes que vão à Brasília-DF e a Belém em 

busca desse sonho. Precisam também convidar outra empresa aérea que possa 

tentar fazer linha a Redenção, por que já tentaram duas vezes e não deu certo, mas 

podem oferecer um consocio entre os municípios, por que só com as passagens 

compradas no dia a dia empresa nenhuma vai querer entrar, só que com a união dos 

municípios via consórcios e adquirirem passagens mensalmente, por que todos os 
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meses tem pessoas que vão a Belém e Brasília e estar iniciando e encabeçando e se 

houver alguém que queira ir com sua pessoa, já fez um contato com uma empresa 

em Goiânia, talvez terá que ir lá e assim tentar colocar esse projeto em pratica. E 

sobre a pavimentação da Avenida Marechal Rondon é um sonho antigo, e afirmou 

que o Governo Municipal já solicitou do Estado 10km de asfalto e que primeiro o 

Prefeito quer asfaltar essa Avenida e depois outras. E semana que vem irá a Belém-

PA, para cobrar a solicitação do Prefeito e convidou os colegas vereadores para irem 

juntos nessa empreitada. Em questão de ordem, a vereadora Silvani Borges, disse 

que estar junto nessa viagem. - O vereador Neguinho Eletricista, disse que já andou 

nessa avenida, e o primeiro pedaço de asfalto foi conquista sua e agora de forma 

coletiva irão sim buscar o outro pedaço. Continuou o vereador Leandro Onofre, disse 

que trabalho junto com o Bom Saraiva nesta casa de lei e tem certeza que ele ajudou 

e muito outras pessoas em nossa cidade por que ele gostava de ensinar o que sabia. 

O Presidente suspendeu a sessão ordinária por dez minutos para ouvirem à senhora 

Tamara, filha do senhor/falecido Bom Saraiva que comentara sobre a homenagem 

feita a seu pai. Após, o Presidente declarou reaberta a sessão, e declarou aberta a 

ORDEM DO DIA: (Vereadores ausentes: Rodrigo Universo e Evilázio Chaves) o 

Presidente justificou a ausência do vereador Evilázio dizendo que o mesmo teve que 

sair em função de um assunto particular. Apresentou em discussão em 1º turno o 

Projeto de Lei nº 003/2021 – CMR. Como ninguém se manifestou, o mesmo foi à 

votação em 1º turno. FOI APROVADO PELA MAIORIA DOS VEREADORES. Votos 

contrários dos vereadores: Zé Roberto e Delgado Washington. 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 Delegado Washington, 

que parabenizou o vereador Denison Moreira, que teve a preocupado com o 

asfaltamento ao redor da escola de uma importante escola de nosso município, em 

função da poeira e garantindo melhor qualidade no ensino na escola. E citou a rua 

esperança que tem uma grande creche que demanda um grande serviço de limpeza, 

e o pedaço é de quatrocentos metros que necessita ser asfaltado, e já conversou com 

o Secretario de obras sobre isso e o mesmo lhe informou que demanda de licitação. 

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 e dois minutos. Pela aprovação. Gabriel Salomão 

________________ Presidente. Bella ______________ 1ª Secretária. Hugo Tomé 

________________ 2º Secretário. Denison Moreira ____________________ Vice-

presidente. ************************************************************************************* 
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