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ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª SESSÃO 
ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

 

Às nove horas, do dia vinte e três 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 
Evilázio Chaves. O Presidente justificou a ausência do vereador Evilázio Chaves, 
dizendo que por motivos pessoais o mesmo não pode estar presente. 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 81: 1, pelo 2º Secretário. 
Em seguida, solicitou ao 1º Secretário para fazer a leitura do EXPEDIENTE: Ata da 
20ª Sessão Ordinária, realizada em 22.06.21; 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”; Moção 
de Congratulações nº. 003/2021-CMR, de 23/06/2021, de autoria da Vereadora 
Bella, que propõe Moção de Congratulações aos Oficiais e Praças do 7º 
BPM/Redenção, por ato praticado que exemplifica o ideal de bem servir da PMPA; 
Moção de Congratulações nº. 009/2021-CMR, de 23/06/2021, de autoria do 
Vereador Denison Moreira que propõe Moção de Congratulações a Diretoria da OAB 
Subseção Redenção-PA; Indicação 055/21-CMR, de 23.06.21, de autoria do 
Vereador Jurandir Guedes, que indica a necessidade da instalação de uma academia 
ao ar livre na Avenida Castelo Branco, no Setor Novo Horizonte em frente ao antigo 
Fórum; Indicação 060/21-CMR, de 23.06.21, de autoria do Vereador Evilázio Chaves, 
que indica a necessidade da implantação de redutores de velocidade (quebra molas) 
na Rua Agostinho da Silva Aguiar esquina com a Rua Sérgio Ferreira de Sousa, no 
Setor Santos Dumont (FOI RETIRADA DE PAUTA EM FUNÇÃO DA AUSENCIA DO 
AUTOR); Indicação 063/21-CMR, de 23.06.21, de autoria do Vereador Denison 
Moreira, que indica a necessidade que seja realizada a pavimentação na Rua 22 de 
junho, fazendo o acesso entre os setores Topical e Ipiranga; Indicação 064/21-CMR, 
de 23.06.21, de autoria do Vereador Zé Roberto, que indica a necessidade da 
construção de uma praça pública na localização central na Avenida Ministro Oscar 
Thompson Filho lateral com a Avenida José Carrion e Rua Imaru. Em Questão de 
Ordem, o vereador Leandro Onofre, solicitou ao Presidente que incluísse na pauta a 
Indicação n. 067/21-CMR, de sua autoria, que indica a necessidade da construção 
de uma caixa d’agua na colônia Nova Gloria. O Presidente acatou a referida 
solicitação e determinou a 1ª Secretária realizar leitura da mesma; Oficio n. 399/210-
HRPA, em resposta ao Oficio n. 046/21-CMR. Após a leitura, o Presidente passou a 
palavra a autora da Moção 003/2021 – CMR para apresentar defesa a mesma. 
Assumiu a tribuna a vereadora Bella, que pediu o apoio dos colegas vereadores a 
matéria que ora apresenta que homenageia a equipe policia da Polícia Miliar por 
salvar uma vida de forma heroica. E solicitou que assistissem um vídeo que narra 
toda operação de salvamento de uma jovem que tentou contra sua própria vida. Após 
o vídeo, ressaltou que seu marido faz parte da instituição da Policia Militar e com isso 
tem aprendido a valorizar o trabalho dessa classe por acompanhar de perto o que 
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acontece. Entende que essa equipe não só salvou uma vida, mas evitou com que 
uma família sofresse por resto de sua vida a perca de um ente querido. Lembrou que 
perdeu seu filho, e a dor é muito grande, e quando um pai perde um filho que se 
suicida a dor é muito grande. Como já foi falado nesta casa, precisam sim estudar 
formas para diminuir o numero de suicídios. Informou que essa é apenas uma ação 
divulgada sem contar outras grandes ações esses profissionais da segurança pública 
fazem e não são divulgadas. Percebe que a população admira muito a Policia Militar 
de nossa cidade, em que as crianças e os jovens sonham ser um profissional da 
segurança um dia, portanto, deixa seu apoio a esses guerreiros. Em seguida o 
Presidente apresentou em discussão a Moção de n. 003/21-CMR. Discutiu a matéria 
o vereador Rodrigo Universo, que parabenizou a vereadora Bella que por mais de 
uma vez honra de forma merecida essa classe da segurança publica, e precisam sim 
fazer isso mesmo honrar o trabalho dos que se doam em fazer o melhor por nossa 
cidade. Entende que o pior inimigo é aquele que está na mente da pessoa, e 
parabenizou os policiais que também estão combatendo até esse tipo de inimigo. Por 
fim, colocou-se a disposição para contribuir em matérias que valorizem atos 
merecidos de reconhecimento como este. Discutiu a matéria o vereador Nilton César, 
disse que concidentemente amanhã será comemorado o dia do bombeiro e do Policial 
Militar e afirmou que fica feliz em poder compartilhar dessa moção, e que a fala 
negativa citada por algum cidadão contra a Polícia não deve ser levado em 
consideração, por ser o mesmo que ira ligar no numero da policia quando precisar de 
socorro. Pediu para esse tipo de comentário entrar de um lado e sair no outro lado do 
ouvido. Muito além de um ato de repreensão ao crime, portanto, parabenizou a 
vereadora Bella pela moção e a policia militar pelos feitos, que tem sim o apoio desta 
casa hoje, amanhã e sempre. Discutiu a matéria o vereador Delegado Washington, 
que externou seus cumprimentos a toda tropa da policia militar e afirmou que não é 
fácil ser policial militar e parabenizou a todos os profissionais que fazem segurança 
pública que são os que pegam as situações no calor que estar acontecendo, 
ajudando acertar e reprimir o crime de nossa sociedade. Ama sua profissão enquanto 
profissional da segurança pública e admira muito o trabalho da policia militar. Como 
ninguém mais se manifestou, o Presidente apresentou em votação a referida moção. 
FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. Em seguia, o Presidente passou a palavra ao 
autor da Moção n. 009/2021 – CMR. Assumiu a tribuna o vereador Denison Moreira, 
disse que não é fácil defender uma moção para uma diretoria da OAB, órgão 
responsável de resolver todos os transtornos da sociedade. No inicio de sua carreira 
de advogado teve a sorte de estar ao lado de uma grande equipe que fazem parte da 
diretoria da OAB. Ressaltou que nesse mês se comemora o dia do doador de sangue, 
e tem encampado essa bandeira também. Lembrou que o Dr. Marcelo Mendanha teve 
um problema de saúde ano passado chamado leucemia que precisou tomar sangue, 
e vivendo essa experiência de perto, enquanto vereador buscou aprovar uma lei para 
incentivar a doação de sangue, e buscara agora fazer com que aconteça o 
cumprimento dela. Parabenizou esta equipe da OAB pelo trabalho que fazem todos 
os dias e por serem de fato uma diretoria atuante. Inclusive o diretor dessa equipe 
não estar presente por se encontrar ocupado em defendendo uma causa. Em 
seguida, o Presidente apresentou em discussão a referida moção. Discutiu a matéria 
o vereador Delegado Washington, disse que tem um amor muito grande a profissão 
de advocacia, que busca defender as pessoas contra as coisas erradas e que ocorra 
o direito para ambos os lados tanto do cidadão como para o Estado, e hipotecou seu 
apoio a referida matéria. Discutiu a matéria o vereador Zé Roberto, que teceu 
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palavras de elogios à equipe da OAB, como também a moção aos policias que 
praticaram um ato heroico salvando uma vida e que ambas tem seu apoio. Discutiu a 
matéria o vereador Nilton César, disse que o advogado é o interprete da lei, a lei é o 
instrumento que garante o direito, e o direito é o que iguala uma sociedade, portanto, 
parabenizou equipe da OAB e o autor da matéria e se mostrou favorável o que se 
propõe. Afirmou que se forem buscar na bíblia saberão que Jesus fez esse papel de 
advogar de forma majestosa quando veio a esta terra. Como ninguém mais se 
manifestou, o Presidente apresentou em votação a referida moção. FOI APROVADO 
POR UNANIMIDADE. Em seguida, suspendeu a sessão por até quinze minutos para 
fazerem a entrega das moções. Após, o Presidente declarou reaberta a sessão e 
declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: Assumiu a tribuna o vereador Denison 
Moreira, que defendeu a indicação de sua autoria apresentando algumas imagens 
que mostram a necessidade de asfaltamento da Rua 22 de Junho e pediu o apoio dos 
colegas nesse sentido, por ser uma rua que traz certos problemas para a sociedade 
com buracos e poeira o ano todo, portanto, pediu ao Prefeito que atenda com carinho 
essa indicação. E apresentou a medalha de honra que leva o nome ex-prefeito Carlo 
Iavé Furtado, por ter sido uma pessoa que tem feito à diferença em nosso município. 
Assumiu a tribuna a vereadora Silvani Borges, que agradeceu a Deus por ter 
conhecido a pessoa do ex-prefeito Carlo Iavé, homem que tinha um grande coração 
para ajudar e dar oportunidade para as pessoas. O via como um exemplo quando se 
tratava de família por gostar de ver todos por perto, um grande empresário que foi, e 
como prefeito desta cidade realizou grandes obras como a do Canal Central e a praça 
dos Ipês, que apresentara matéria para mudar o nome dessa praça para: Carlo Iavé 
Furtado, e espera contar com o apoio dos colegas. Mostrou via telão vídeo e imagens 
que lembram os feitos dele sobre essa praça e canal central, demostrando que ele 
deu o seu melhor por esta cidade. Assumiu a tribuna o vereador Leandro Onofre, 
que agradeceu a Deus pela vida do senhor Carlo Iavé, por ter sido um pai para sua 
pessoa. Agradeceu ao vereador Denison Moreira pela homenagem apresentada e 
afirmou que de fato o senhor Carlo Iavé doou sua vida por esta cidade e ele fez tudo 
para fazer o melhor. Quando alguém fala contra a memoria desse grande homem fica 
com o sentimento de raiva, por que o conhecia profundamente, e o seu desejo 
sempre foi de fazer a diferença por esta cidade. Namora a Daiane e afirmou que a 
ama. O Carlo Iavé foi uma grande líder familiar, ele sempre será referencia em sua 
vida e tomara a Deus que pessoas que tem algum sentimento de chateação, rancor 
contra ele que ponham a mão da consciência e consiga enxergar o grande homem 
que ele foi para esta cidade. Uma das grandes qualidades dele era de perdoar seu 
inimigo e depois passar a confinar nele, qualidade essa que poucos tem, e isso 
aprendeu com ele. Ele conseguiu ter mais de quinhentos funcionários em Redenção, 
ele veio do sul e construiu todo patrimônio aqui, ajudou muitas pessoas por que todos 
que chegavam perto dele não saiam de mãos abanando. Tem certeza que ele fez o 
melhor por Redenção e foram muitas obras feitas em sua gestão e em outra 
oportunidade poderiam mostrar uma melhor apresentação do que ele fez por esta 
cidade. Assumiu a tribuna o vereador Nilton César, disse que os vereadores Leandro 
e Silvani muito bem citou o histórico do ex-prefeito Carlo Iavé e não o conheceu quem 
não se aproximou dele. O conheceu muito como empresário quando ainda trabalha 
no setor de tributos da prefeitura, esteve na empresa dele para resolver algumas 
situações administrativas, e o mesmo não pedia nada ilegal para suas empresas. 
Enquanto prefeito, muitas pessoas não conseguiam se aproximar dele por que havia 
um grupo que o brindava, e isso deixou uma má impressão. Lembrou que sua 
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primeira motocicleta comprou na Arauto Motos, através do famoso consórcio Arauto. 
Teve sim opiniões politicas com relação a esse grande homem, e a homenagem que 
estar sendo proposta não leva para o lado político e sim para o Iavé cidadão que tem 
gerado emprego e renda para muitas famílias. E a firmou que tem sim o seu voto em 
respeito à memória da família Carlo Iavé e parabenizou toda família do senhor Carlo 
Iavé presente. Assumiu a tribuna o vereador Zé Roberto, disse que uma vez nesta 
casa iniciou uma fala iniciando com a palavra Deus, por que Deus tudo pode. 
Reflexão é uma palavra que existe para ver o que comete e precisa ser corrigido ou 
não. O Prefeito Marcelo Borges tem a oportunidade que o ex-prefeito Iavé não teve 
que é uma câmara que dá apoio a uma gestão municipal. Disse que dormir com a 
consciência tranquila é muito bom, mas ontem dormiu com a consciência pesada, 
ontem estava com o juízo de votar contra a medalha de honra que homenageia o ex-
prefeito Carlo Iavé que dedicou sua vida por uma cidade. Não tem registro nenhum 
com o ex-prefeito Carlo Iavé, mas queria estar junto buscando o melhor para esta 
cidade, assim como deseja contribuir com esta gestão do prefeito Marcelo, e não 
estar tendo oportunidade de participar ativamente. Acredita que o ex-prefeito Carlo 
Iavé estar ouvindo agora, ele foi duas vezes à sua casa comer, comeram pão-de-
queijo juntos, ele até dormiu em seu sofá. E um medalhão seria o mínimo que o nosso 
querido Iavé merece, por isso votara sim, a favor. Afirmou que Deus sempre lhe deu 
uma nova chance e é por isso existe salvação. Finalizou pedindo para o vereador 
Leandro marcar o seu casamento que quer estar lá junto com sua família. Após, o 
Presidente declarou aberta a sessão, e declarou aberta a ORDEM DO DIA: 
(Vereadores ausentes: Evilázio Chaves) Apresentou em discussão em 2º turno o 
Projeto de Lei nº 003/2021 – CMR. Discutiu a matéria à vereadora Bella, que 
parabenizou o autor da matéria e no finalzinho da vida do prefeito Carlo Iavé teve a 
oportunidade de salvar uma vida com a ajuda dele e se emociona por que perdeu seu 
filho recentemente. Sabe o quanto é importante ter alguém do seu lado e se 
aproximou do prefeito pela primeira vez e lhe deu uma oportunidade de ajudar 
alguém. Lembrou que o setor Alto Paraná foi contemplado com a gestão do prefeito 
Carlo Iavé, ele sempre brincou e o admirava por isso e parabenizou toda família 
desse saudoso homem que fez a diferença enquanto viveu. Lembrou também que 
quem lhe acompanhou no cortejo dele foi seu filho que hoje não estar aqui. Hoje sabe 
a dor de uma família que perde um ente querido. Por fim, afirmou que a referida 
matéria tem sim seu apoio. Discutiu a matéria o vereador Rodrigo Universo, disse 
que não teve a oportunidade de conviver com a pessoa do senhor Carlo Iavé, mas 
com parte de sua família sim, sempre conviveu com seus filhos e sobrinhos e teve a 
oportunidade ver o amor e atenção que ele tinha com a família. Sempre esteve na 
politica em lado oposto, com debates até acalorados como se fosse questão de 
sobrevivência, mas sempre com muito respeito, jamais apagando a honra ou 
denegrindo a imagem da pessoa. Tem família que você olha para uma pessoa dela e 
diz: esse é o esteio, e assim o via. As divergências não passavam do campo política, 
mas o admirava como pessoa, o que ele construiu e pelo carinho que ele tinha pela 
família. Teve a oportunidade de saber da sensibilidade da pessoa Carlo Iavé quando 
passou pela perca do seu pai, que eram amigos, e o seu pai sempre pedia para 
manter a cordialidade. Na morte do seu pai, uma das primeiras mensagens que 
recebeu foi do senhor Carlo Iavé com palavras de conforto, decretou luto, e naquele 
dia viu se concretizando tudo que seu pai falava da pessoa desse grande homem. E 
logo que passou a morte do seu pai conseguiu conversar uma hora e meia com ele e 
percebeu que houve um acerto e mesmo que não conseguissem andar juntos 
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percebeu que ali houve uma conversão. Aproveitou o momento para pedir perdão a 
família, caso ter falado algo que magoou alguém. Não tem como dizer que o senhor 
Carlo Iavé passou em branco nessa vida, por que foi um homem que deixou uma 
família estruturada, empresário de sucesso, um prefeito de muitos feitos em nossa 
cidade, portanto, uma medalha merecida e tem o seu apoio. Como ninguém mais se 
manifestou, o Presidente apresentou em votação em 2º turno o Projeto de Lei nº 
003/2021 – CMR. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. O Presidente registrou que 
o vereador Delegado Washington teve que sair por motivos pessoais, mas pediu para 
registrar o seu voto favorável à matéria. 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 Leandro Onofre, disse que propôs uma 
indicação para beneficiar a comunidade Nova Gloria e pediu o poio dos colegas por 
saber que não foi o único ser cobrado por esta comunidade, e a questão a ser 
resolvida é a necessidade de aquisição de uma caixa d’água, e se não conseguirem 
comprar essa caixa vai queimar a bomba, por não aguentar tanto tempo ligada. Em 
questão de ordem, a vereadora Silvani Borges, disse que conhece essa realidade 
citada pelo vereador Leandro e disse unir forças para buscarem esse beneficio. 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 onze horas e oito 
minutos. Pela aprovação. Gabriel Salomão ________________ Presidente. Bella 
______________ 1ª Secretária. Hugo Tomé ________________ 2º Secretário. 
Denison Moreira ____________________ Vice-presidente. ***************************** 
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