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ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª SESSÃO 
ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

 
Às nove horas e dois minutos, do dia dezesseis do mês de agosto, 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 ao 1º Secretário a fazer verificação do quórum. 
Houve quórum, com a ausência dos vereadores Delegado Washington e Bella. O 1º 
Secretário justificou a ausência do vereador Delegado Washington que se encontra em 
atestado médico, e a vereadora Bella se encontra acompanhando sua filha que está 
hospitalizada. 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: 
Salmos 16: 1, pelo 2º Secretário. Em seguida, solicitou ao 1º Secretário a fazer a leitura 
do EXPEDIENTE: Ata da 23ª Sessão Ordinária, realizada em 25.06.21; Veto parcial ao 
Autógrafo nº 012/21-CMR, referente ao Projeto de Lei nº 005/21-GPM, de 20.05.21, 
oriundo do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização Legislativa ao Poder Executivo 
Municipal para concessão de serviços públicos destinados a exploração de Cemitério tipo 
Parque e, dá outras providências. Em seguida, o Presidente fez ENCAMINHAMENTO: 
Para a Comissão de Justiça e Redação Final o Veto parcial ao Autógrafo nº 011/21-
CMR, referente ao Projeto de Lei nº 005/21-GPM, de 20.05.21. Em seguida, o 
Presidente declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: Assumiu a tribuna o vereador Zé 
Roberto que desejou nesse segundo período que possam continuar essa harmonia dos 
vereadores, com ideias maravilhosas e com muito êxito para o nosso município. 
Agradeceu aos servidores e publico presente que sempre estão presentes 
acompanhando os trabalhos desta casa e como as pessoas via internet. Parabenizou o 
presidente da casa pelo trabalho que vem fazendo de forma excepcional no prédio da 
câmara. E antecipadamente disse que estará trazendo na próxima quinta-feira uma 
moção de aplausos a uma pessoa que tem dado de si tudo que é possível para fazer 
aquilo que muito tem feito que é dá saúde as pessoas que é a pessoa do Secretario de 
Saúde Municipal - João Lúcio, e conta com o apoio dos colegas na aprovação dessa 
matéria. Assumiu a tribuna o vereador Rodrigo Universo, disse que é com muita 
satisfação que inicia mais esse período de trabalhos e parabenizou o Presidente pelo 
trabalho que vem fazendo de forma imparcial e atendendo os anseios da população, o 
parabenizou pelos avanços nesta casa de leis com salas mais modernas e com maior 
conforto. Fica muito feliz em participar desta legislatura onde o mesmo tem sido um 
comandante da casa. Contou algumas iniciativas do Governo Municipal e de forma inédita 
o prefeito vem executando obras de infraestrutura e geralmente faz-se obra no meio ou 
final de mandato, mas desde o primeiro ano de mandato o Prefeito Marcelo Borges vem 
fazendo obras, a exemplo da pavimentação da Avenida Alceu Veronese, e o povo 
agradece. Na semana passada aconteceu o tão sonhando asfaltamento da Avenida Mato 
Grosso, e lembra muito bem dos discursos do vereador João Lúcio que sempre lutou para 
que isso acontecesse, portanto, se sente muito horando em participar desse momento 
histórico. Comentou sobre o asfaltamento da Avenida Comandante Vicente de Paula que 
também foi asfaltada e que ficou tão bom que ficou perigoso e que até solicitará maior 
agilidade do Departamento de Transito em relação a sinalização dessa avenida. 
Comentou sobre as 25 pontes que o município conseguiu pelo governo do Estado e já 
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iniciaram os trabalhos. Essa semana o Secretário de Saúde esteve em Brasília-DF e já 
conseguiu firmar o convênio com o Ministério da Saúde para manter os serviços do CER 
– Centro de Reabilitação, no valor de R$ 200.000,00 por mês, e com isso o Prefeito 
poderá fazer mais obras com esse recurso que sobrará. Tiveram também o mutirão de 
cirurgias no Hospital Iraci e tem visto sim o avanço e tem mesmo que parabenizar a 
gestão municipal por esses feitos e finalizou dizendo que continua firme na luta em defesa 
da população. O Presidente solicitou a leitura do Requerimento n. 008/21-CMR, que 
requer urgência Especial na tramitação do Projeto de Lei nº 005/21-GPM, que altera a 
redação da lei municipal 764 de 2019 com o Veto Parcial aposto pelo Prefeito Municipal 
no artigo 40 da lei do município, combinado com o artigo 66 da Constituição Federal e 
artigo 208 do Regimento Interno. Após a leitura, o Presidente apresentou o mesmo em 
discussão. Discutiu a matéria o vereador Rodrigo Universo, disse que esse requerimento 
é oportuno e tem apenas essa matéria para deliberar e que tem tempo para discuti-la e 
votá-la no sentido de avançar e solicitou o apoio dos colegas ao referido para a sua 
aprovação. Discutiu a matéria o vereador Nilton César, que ouvindo as palavras do 
vereador Rodrigo Universo lembrou-se do saudoso pai do mesmo que nunca saia de casa 
sem uma cesta básica para poder ajudar pessoas que necessitasse. A seu ver pediu que 
deixasse tramitar em tempo normal essa matéria, por que ainda a mesma iria para a 
Comissão de Justiça e Redação Final, sendo que ficou algumas interrogações, e se os 
colegas intendessem, desse mais um tempo para melhor entender essa matéria junto ao 
Poder Executivo. Ressaltou que a ideia do Cemitério Park é perfeita e desafogara o 
Cemitério local. Como ninguém mais se manifestou o referido Requerimento n. 008/21-
CMR. FOI APROVADO PELA MAIORIA DOS VEREADORES (Com o voto contra do 
vereador Nilton César). Em seguida, nomeou o vereador Rodrigo Universo para 
apresentar parecer ao Veto parcial ao Autógrafo nº 012/21-CMR, referente ao Projeto 
de Lei nº 005/21-GPM, de 20.05.21, oriundo do Poder Executivo, que dispõe sobre 
autorização Legislativa ao Poder Executivo Municipal para concessão de serviços 
públicos destinados a exploração de Cemitério tipo Parque e, dá outras providências. 
Assumiu a tribuna o vereador Rodrigo Universo, disse que o referido veto é oportuno tem 
boa redação e não consta nenhuma irregularidade e está apto a tramitar na casa, 
portanto, apresentou parecer pela tramitação da matéria. Em seguida, o Presidente 
apresentou em discussão o referido parecer supracitado. Discutiu o parecer o vereador 
Nilton César, que pediu para que fosse feita a leitura na integra do parecer jurídico da 
casa a referida matéria para que fique mais claro para as pessoas o que está sendo 
votado. O Presidente solicitou ao 1º Secretario a fazer leitura do referido parecer Jurídico 
ao Veto em questão. Após a leitura, o Presidente deu continuidade à discussão do 
parecer apresentado. Discutiu o parecer o vereador Nilton César, disse que é a favor do 
serviço do Cemitério Parque que desafogara um pouco a Prefeitura na questão cemitério. 
Fica feliz pelo relatório transparente apresentado pelo Jurídico da Casa, e espera que não 
venha ocorrer em vícios inconstitucionais o que ora estar sendo proposto. Afirmou que 
continua acreditando no governo do Prefeito Marcelo Borges até por que o conhece há 
muito tempo e sabe de sua integridade, porem, como parlamentar e representante do 
povo não pode basear-se somente nas ideias, mas no que estar escrito. E fica 
acreditando na atual administração, mas sempre continuará apresentando sua opinião. 
Mas entende que a votação desta casa quem ganhara é o povo. Como ninguém mais se 
manifestou, o Presidente apresentou em votação o referido parecer. FOI APROVADO 
POR UNANIMIDADE. Após, o Presidente declarou aberta ordem do dia ORDEM DO DIA: 
(há quórum com a ausência dos vereadores Delegado Washington e Bella) O 
Presidente apresentou em discussão o Veto parcial ao Autógrafo nº 012/21-CMR, 
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referente ao Projeto de Lei nº 005/21-GPM. Discutiu a matéria o vereador Rodrigo 
Universo, que tranquilizou a todos os colegas e toda a população em relação a esse 
veto, que trata sobre o chamamento público e licitação, e é preciso dizer sobre a 
finalidade do projeto que é dá a permissão a outras empresas de explorar os serviços 
públicos de cemitérios tipo parque, e não tem como fazer isso de forma licitada, e para se 
fazer de forma licitatória a prefeitura teria que comprar uma área para licitar, mas como 
não é uma área pública então acontece esse chamamento público, e pode ser de mais de 
uma empresa, como se fosse um loteamento através de liberação, e por isso o motivo do 
veto. Quando melhor conheceram o projeto viu-se a necessidade de vetar essa emenda e 
que não há nenhuma magoa e tudo feito às claras e encaminhou a votação pela 
aprovação da matéria. Em Questão de Ordem, o vereador Nilton César pediu autorização 
da casa para sair do plenário para resolver uma questão de saúde. O Presidente 
concedeu licença para o vereador Nilton César sair. Discutiu a matéria o vereador Zé 
Roberto, disse que muitas vezes deixou de ir para a praia no mês de julho para ajudar 
alguém em tratamento de saúde e ver isso agora através do vereador Nilton César 
prestando esse tipo de atendimento. Disse que o Prefeito Marcelo Borges já mostrou sua 
força e coragem e ver que será construído o terceiro cemitério em Redenção e tem sim o 
sonho de ver essa cidade grande e oferecendo o melhor para o nosso povo. As 
informações foram esclarecedoras e seguira sim o projeto. Informou que solicitou uma 
aeronave UTI e ficasse a disposição no nosso aeroporto local, por ser uma necessidade. 
Como ninguém mais se manifestou, o Presidente apresentou em votação o Veto parcial 
ao Autógrafo nº 012/21-CMR, referente ao Projeto de Lei nº 005/21-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 a vereadora Silvani Borges, disse que o recesso na câmara não é 
mês de férias e continuaram trabalhando sim em prol da população. Parabenizou o 
Presidente desta casa e ver que está sendo reformado o Prédio desta casa de leis para 
melhor oferecer conforto a comunidade. Parabenizou a todos os vereadores pela união 
que aconteceu no primeiro período do Poder Legislativo e espera que isso continue. 
Espera em Deus que conceda saúde a filha da vereadora Bella. Disse que tem 17 anos 
que trabalha na área da saúde pública e levantou a bandeira da saúde da mulher, da 
família e da criança, e como todos a conhecem nunca cruzou os braços. Informou sua 
formação e luta sim em prol dos direitos de uma criança, mulher ou família, e nesses 
últimos meses está sendo muito difícil por que passou em família, mais precisamente sua 
cunhada, que não foi acredita, mas foi ameaçada, e não irá cruzar seus braços, fez tudo 
que estava a seu alcance para garantir os direitos de sua cunhada e sobrinhos. O marido 
de sua cunhada ficou se sentido ameaçado quando foi informado por um grupo de uma 
academia que havia um carro rondando sua casa, e chegou a dizer que se caso 
acontecesse alguma coisa com ele seria o culapado o seu esposo. Todos conhecem o 
seu marido, ele é sua pessoa muito boa e seria incapaz de fazer mau a alguém. Afirmou 
que o normal é o respeito e será mulher suficiente para defender sua família. 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 vinte e sete 
minutos. Pela aprovação. Gabriel Salomão ________________ Presidente. Denison 
Moreira ______________ 1ª Secretária. Hugo Tomé ________________ 2º Secretário. * 
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