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ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª SESSÃO 
ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

 

Às nove horas e três minutos, do dia vinte do mês de setembro, 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, 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 Leandro Onofre. 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 31: 5, pelo 2º Secretário. Em seguida, solicitou a 1ª Secretária a 

fazer a leitura do EXPEDIENTE: Ata da 5ª Sessão Ordinária, realizada em 19.08.21; 

Projeto de Lei nº 009/21- GPM de 30.08.21, de autoria do Poder Executivo, que 

dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2022/2025 e, outras providências; 

Indicação 081/21-CMR, de 20.09.21, de autoria do Vereador Evilázio Chaves, que 

indica a necessidade da pavimentação asfáltica da Avenida Castelo Branco, esquina 

com a Rua dos Queiroz; Indicação 083/21-CMR, de 20.09.21, de autoria do Vereador 

Neguinho Eletricista, que indica a necessidade da pavimentação asfáltica da Rua 

Carlos Ribeiro no Setor Bela Vista; Indicação 085/21-CMR, de 20.09.21, de autoria 

dos Vereadores Marcos Sérgio e Hugo Tomé, que indicam a necessidade da 

pavimentação asfáltica da Rua 13 de Mai, no Setor Santos Dumont; Indicação 090/21-

CMR, de 20.09.21, de autoria do Vereador Jurandir Guedes, que indica a necessidade 

da pavimentação asfáltica da Rua Boa Sorte no Setor Morada da Paz. Em seguida, o 

Presidente fez ENCAMINHAMENTO: Para a Comissão de Finanças e Orçamento, o 

Projeto de Lei nº 009/2021-GPM – RED – PPA. Em seguida, o Presidente declarou 

aberta a fase de TEMA LIVRE: Assumiu a tribuna o vereador Nilton César, que 

reforçou o convite para que todos participem da importância audiência que acontecerá 

na próxima quarta-feira, que tratará sobre a empresa responsável pelo abastecimento 

de água em Redenção (BRK Ambiental), porque muitas pessoas vêm sofrendo com a 

falta de água em suas casas e precisam se unir nessa oportunidade em buscar de 

solucionar esse problema em nossa cidade. Assumiu a tribuna o vereador Evilázio 

Chaves, que demonstrou sua gratidão ao prefeito Marcelo Borges por atender sua 

solicitação via indicação para asfaltamento da Rua Pedro Bueno no setor Buriti I, nas 

proximidades da escola, e com certeza os moradores desse setor terão uma qualidade 

de vida melhor. Em aparte, o vereador Nilton César, falou que é sim importante e 

necessário o asfaltamento da citada rua, mas pediu para os colegas participarem da 

revisão do Plano Diretor de nossa cidade, por que foi aprovado um loteamento que 

garantiu os benefícios necessários para o novo setor e agora o município tem que 

pagar esse asfaltamento, não acha justo. Continuou o vereador Evilázio Chaves, que 

afirmou o comentário do vereador Nilton é válido e precisam ver também a metragem 
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dos lotes vendidos por que o tamanho atual é pequeno, onde não podem plantar nem 

um pé de manga para fazer sobra, e sofrem em função do grande calor. E teceu 

criticas em relação à empresa BRK que não tem solucionado os problemas de 

abastecimento de água em nossa cidade e que não estar fazendo o que foi estipulado 

em contrato. Afirmou que apresentara um requerimento a prefeitura e ajuntando com 

essa audiência para requerer junto ao Prefeito a rescisão desse contrato com essa 

empresa e buscar outra que de fato venha investir no abastecimento de água em nossa 

cidade que carece. Assumiu a tribuna a vereadora Bella, que agradeceu o vereador 

Nilton César pela iniciativa de propor essa audiência pública, e já foi requerida a 

presença da empresa BRK para que juntos venham solucionar essa demanda da falta 

de agua em vários setores de nossa cidade, por que grande parte da população está 

sofrendo e precisam sim buscar uma forma de resolver essa situação, e uma vez 

unidos com esse objetivo crer que será solucionado. Assumiu a tribuna o vereador 

Delegado Washington, que parabenizou os vereadores que demonstram 

preocupações em relação ao abastecimento de água. E muitas pessoas criticam os 

vereadores por que não retiram essa empresa, mas precisam entender que o contrato 

foi feito entre prefeitura e empresa de abastecimento de água, e cabe a prefeitura fazer 

isso. Teceu criticas em relação á taxa exorbitante de iluminação pública e afirmou que 

precisam também buscar solucionar esse problema. Por não haver o que deliberar na 

Ordem do Dia, o senhor Presidente passou a presente sessão a fase de EXPLICAÇÃO 

PESSOAL: Assumiu a tribuna a vereadora Silvani Borges, que agradeceu a 

Secretaria de Obras por ter atendido a sua indicação de limpeza e cascalhamento do 

setor Jardim Viviane, que foi resolvido e agradeceu por isso, e também do setor Alto 

Paraná. Para rescindir um contrato feito com a prefeitura e empresa, envolve-se uma 

junta jurídica e se faz necessárias provas, e apresentou uma ideia ao Prefeito para 

colocar tendas nos setores recolhendo denuncias dos moradores em relação a falta de 

água de forma documentada, assim munindo-se de documentos para buscarem 

rescindir esse contrato esse contrato com a empresa BRK, por que de fato é um 

descaso dessa empresa que não tem compromisso com a nossa população. Assumiu a 

tribuna o vereador Zé Roberto, disse que ver a situação da BRK com um contrato de 

30 anos, se vem cumprindo o contrato permanece, caso não precisam sim buscar 

rescindi-lo. E pelos números de denuncias percebe o péssimo atendimento dessa 

empresa com a nossa população. Afirmou que levara ao nosso prefeito algumas fotos 

em relação à limpeza de nossa cidade no sentido de ajudar. Precisam buscar a voltar 

da 10ª CSM, para que os jovens não venham ser dispensados e que sim tenham uma 

carreira militar, e fará essa indicação ao prefeito para que isso aconteça. Buscara 

também que aconteça a reinauguração de alguns postos de saúde, por que também 

luta pela nossa saúde de Redenção. Assumiu a tribuna o vereador Marcos Sergio, que 

comentou sobre educação, sobre a volta as aulas, em que hoje faz um ano e meio que 

foram suspensas as aulas devido à pandemia, mas hoje retornam as aulas presenciais, 

em que o secretário de educação tomou todas as medidas para que isso acontecesse. 

Inclusive tem um quite de segurança para entregar aos alunos. E como fiscal do povo 
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tem a obrigação de conferir de perto, e convidou os colegas no sentido de ver de perto 

como está acontecendo esse retorno as aulas. Como comissão de educação fez um 

oficio para fazerem uma revisão em todas as quadras das escolas públicas em nosso 

município, por que na escola Kiarem Alcântara quase aconteceu uma tragédia por que 

a quadra daquela escola caiu, mas não houve nenhuma fatalidade. E afirmou que irá 

atrás do asfaltamento da Rua 13 de Maio do setor Santos Dumont junto ao governo 

municipal. 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 

nove horas e quarenta e sete minutos. Pela aprovação. Gabriel Salomão 

________________ Presidente. Bella ______________ 1ª Secretária. Hugo Tomé 

________________ 2º Secretário. Denison Moreira _______________ Vice-

presidência.  ************************************************************************************ 
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