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ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª SESSÃO 
ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

 
Às oito horas e cinquenta e três minutos, do dia vinte e três 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 presença 

unânime de todos os vereadores. 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 67:1, pelo 2º Secretário. Em seguida, solicitou a 1ª 

Secretária a fazer a leitura do EXPEDIENTE: Ata da 8ª Sessão Ordinária, realizada 

em 22.09.21; Projeto de Decreto Legislativo nº. 006/2021-CMR, de 22/09/2021, de 

autoria do Vereador Leandro Onofre, que dispõe sobre a denominação da Unidade de 

Saúde Familiar da Colônia Arraiaporã; Indicação 087/21-CMR, de 22.09.21, de autoria 

dos Vereadores Professor Marcos Sergio e Hugo Tomé, que indica a necessidade da 

pavimentação asfáltica da Rua Tocantins, no Setor Santos Dumont; Indicação 088/21-

CMR, de 22.09.21, de autoria dos Vereadores Professor Marcos Sergio e Hugo Tomé, 

que indica a necessidade da pavimentação asfáltica da Rua Maranhão, no Setor 

Santos Dumont; Indicação 092/21-CMR, de 21.09.21, de autoria do Vereador Jurandir 

Guedes, que indica a necessidade da pavimentação asfáltica e construção de uma 

ponte na Avenida Bahia, no setor Novo Horizonte; Oficio n. 011/21, dos Trabalhadores 

da Colônia Nova Conquista, que solicita a representação dos vereadores; Oficio n. 

012/21, dos Trabalhadores da Colônia Nova Conquista, que solicita representação dos 

vereadores para regularização fundiária junto a Prefeitura Municipal de Redenção; 

Oficio n. 0232/21-GPM, assunto: respostas as indicações 072, 073, 074, 075, 076, 

077, 078, 079/21 do Poder Legislativo; Memorando de n. 0913/21-GPM, a senhora 

Veridiana Veronese, Assunto: resposta do Memorando n. 299/21-GPM; Requerimento 

n. 009/21-CMR, de autoria dos vereadores Rodrigo Universo, Bella, Denison Moreira, 

Zé Roberto, Jurandir Guedes, Hugo Tomé, Evilázio Chaves, Gabriel Salomão, Marcos 

Sergio; Assunto: requer urgente especial na tramitação do seguinte processo: Projeto 

de Lei n. 010/21-GPM, de 22.09.21, de autoria do Poder Executivo, que altera a 

redação da lei municipal de n. 714/2016, que dispõe sobre a regulamentação dos 

critérios de eleição de entidades para preenchimento das vagas, votação e escolha dos 

Conselheiros Municipal de Saúde de Redenção-PA; Oficio n. 03239/21-GPM, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Redenção, Assunto: encaminhamento do Projeto 

de Lei n. 010/21-GPM, de 22.09.21, de autoria do Poder Executivo, que altera a 

redação da lei municipal de n. 714/2016, que dispõe sobre a regulamentação dos 

critérios de eleição de entidades para preenchimento das vagas, votação e escolha dos 

Conselheiros Municipal de Saúde de Redenção-PA. Em seguida, o Presidente fez 

ENCAMINHAMENTO: Para a Comissão de Justiça e Redação Final o Projeto de 

 

ESTADO DO PARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO 

PODER LEGISLATIVO 
 
 



2 

 

Decreto Legislativo nº 006/21-CMR. Seguidamente, apresentou em discussão o 

Requerimento n. 009/21-CMR. Discutiu a matéria o vereador Nilton César, disse que 

respeita a matéria, mas pediu ao Líder de Governo – vereador Rodrigo Universo que 

encaminhe ao Prefeito Marcelo para que essas matérias possam chegar nesta casa de 

leis com mais antecedência, por que é muito difícil a montagem de conselhos no 

município de Redenção, por que as pessoas não disponibilizam de tempo para 

participar, embora todos os conselhos são importantes, mas o conselho da saúde 

carece total atenção. Discutiu a matéria o vereador Delegado Washington, que 

ratificou as explanações feitas pelo vereador Nilton César, uma vez que são matérias 

complexas que carece de analise da Assessoria Jurídica da casa para assim poderem 

votar com mais segurança. O referido projeto afirma que não podem ser reconduzidos 

ao cargo de conselheiro, pessoas do seguimento de usuários e nem do seguimento do 

trabalhador, mas o trabalhador da Prefeitura pode, portando, acredita que ninguém 

poderia ser mantido, ou todos poderem ser. E a seu ver tem uma pegadinha. Afirmou 

que lhe chegou denuncias que há no Conselho de Saúde, parentes trabalhando dentro 

da prefeitura, e como conselheiro pode prejudicar a imparcialidade desse conselheiro. 

Informou que ira sim denunciar essa denuncia no Ministério Público para apurar a 

fundo se isso estar acontecendo mesmo, e os vereadores precisam sim se posicionar 

diante disso. Agradeceu aos vereadores Leandro Onofre e Rodrigo por terem 

explanado antes sobre a matéria, mas percebeu que nesse ponto precisava esclarecer 

melhor para a população. Discutiu a matéria a vereadora Silvani Borges, que 

esclareceu que foi membra do Conselho de Saúde e conhece a fundo o que pode e 

não pode diante a lei. Disse que os quatro indicados do governo pode e deve ser do 

governo, já os outros podem ser representantes, que quem faz indicação são as 

entidades e associações, e essas pessoas não podem ter nenhum vinculo com a 

prefeitura. E como conselheira de saúde buscou ter um representante do sindicato dos 

mototaxista, e quando ele foi contratado pela prefeitura, de imediato ele foi excluído do 

conselho. Agora se a esposa de fulano ou outro que tenha grau parentesco, vai do 

curriculum, caso a pessoa não tem condições de exercer o cargo e nem as exigências 

solicitadas para o cargo, e somente para poder beneficiar em represente do conselho 

por barganha isso é ilegal. Como ninguém mais se manifestou, o Presidente 

apresentou em votação o Requerimento n. 009/21-CMR. FOI APROVADO POR 

UNANIMIDADE DOS VEREADORES. Em questão de ordem, o vereador Jurandir 

Guedes, apresentou Requerimento Verbal, que requer a antecipação da sessão 

ordinária de sexta-feira (amanhã). Na sequencia, o Presidente nomeou o vereador 

Rodrigo Universo a Relator Ad-hoc para apresentar parecer ao Projeto de Lei n. 

010/21-GPM. Assumiu a tribuna o vereador Rodrigo Universo, que afirmou que a 

referida matéria é constitucional, tem boa redação, e que está apta a tramitar por esta 

casa de leis. Em seguida, o Presidente apresentou o referido parecer supracitado em 

discussão. Discutiu o parecer o vereador Nilton César, disse que a cópia do parecer 

da comissão não veio o parecer, mas que gostaria de fazer a leitura do mesmo. Após a 

leitura. Discutiu o parecer o vereador Delegado Washington, que teceu criticas a forma 
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que estar sendo tramitada essa matéria. discutiu o parecer a vereador Silvani Borges, 

disse que fez parte do conselho e defendeu a forma que estar a matéria, e afirmou que 

as vezes a pessoas que tem a intenção maldosa. Discutiu o parecer o vereador 

Renival, disse que de fato o conselheiro mototaxista, senhor Manoel Silvano, de fato foi 

demitido quando foi contratado pela prefeitura, por ser proibido por lei. Como ninguém 

mais se manifestou, o Presidente apresentou em votação o referido parecer. FOI 

APROVADO PEL MAIORIA DOS VEREADORES (Voto contrário do vereador Nilton 

César). Presidente declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: Assumiu a tribuna o 

vereador Marcos Sergio, disse que nessa semana iniciou falando sobre educação 

relacionada sobre a volta as aulas, e também sobre a supervisão das quadras 

esportivas nas escolas para evitar acidentes. Informou que se reunião com o Prefeito 

para falar sobre a proposta de alteração do PCCR e do Estatuto do Servidor. A 

intenção do sindicato SINTEP é regulamentar os artigos 38, 39 e 40 do PCCR e o 

artigo 65 do Estatuto do Servidor, definindo a carga horaria suplementar com o 

vencimento base para os professores. Ressaltou que hoje o servidor que trabalha 25 

anos mulher e 30 anos se for homem, ele trabalha com a carga horaria de 200h, e 

quando ele vai dá entrada na aposentadoria o TCM usa das atribuições baseado na 

emenda constitucional 103 da reforma da previdência de 2019, dizendo: é vedado a 

incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculados ao exercício de 

funções de confiança ou de cargo de comissão a remuneração de cargo de efetivo. 

Traduzindo: o TCM recusa essa carga complementar, ou seja, tem o vencimento base 

do servidor que trabalha há 30 anos com 200h, e quando ele vai dá entrada na 

aposentadoria o TCM reconhece que essa carga complementar é simplesmente um 

cargo temporário, e o trabalhador simplesmente aposenta com carga horaria de 100h, 

e isso é injusto. E pediu para os colegas lhe ajudar corrigir essa injustiça contra os 

servidores da educação quando essa matéria chegar a casa. Assumiu a tribuna o 

vereador Leandro Onofre, que agradeceu a Deus pela oportunidade e a presença do 

senhor Lucindo. E agradeceu também ao Poder Executivo por algumas demandas 

atendidas, por que o vereador leva o problema, mas quando é atendido o vereador 

precisa agradecer também. Agradeceu pela implantação da caixa d’agua nos Pebas, 

que era um sonho, mas agora real. Agradeceu o senhor Wilk Muniz por ter se 

emprenhando para fazer a recuperação da estrada do ZATA que dá acesso a Casa de 

Farinha. Assumiu a tribuna o vereador Zé Roberto, que hipotecou apoio ao que o 

vereador Marcos Sérgio apresentou sobre a reforma da previdência dos servidores da 

educação. Ficou feliz com a realização da audiência pública onde obtiveram resultados 

e parabenizou o vereador Nilton por ter provocado aquela audiência pública e daqui foi 

convidado a estar no programa do Neto, e aproveito para falar bem dos vereadores 

desta casa. Entende que as reivindicações feitas pelos parlamentares, e convidou os 

colegas para fazer um oficio para assinado por todos os vereadores para o mesmo 

asfaltar a cidade toda. Esteve na propriedade dos Vanzetos e o local pode fazer a 

barragem que beneficiara o nosso povo com água. Percebe que os vereadores Nilton e 

Delegado Washington não são oposição simplesmente quer ter a legalidade e clareza 
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para votarem nas matérias apresentadas. E precisam juntos fazer com que o Prefeito 

faça uma visita nos Vanzetos e acredita que se fizer a barragem terão condições de 

sustentar dez Redenção. Fara um ofício solicitando a volta da 10ª CSM, e quer que 

todos os vereadores assinem com sua pessoa, e assim darão oportunidade aos jovens 

de seguir carreira e não perderem suas vidas precocemente. E tudo que fizer fara em 

conjunto por que quer levar as boas lembranças desta casa de leis. Em seguida, o 

Presidente apresentou em discussão o Requerimento Verbal do vereador Jurandir 

Guedes, que requer a antecipação da sessão ordinária de amanhã, para acontecer 

logo após esta. Discutiu a matéria à vereadora Silvani Borges, que se apresentou a 

favor a matéria. Discutiu a matéria o vereador Nilton César, disse que essas 

antecipações de sessões de sexta para quinta, e espera que isso não vire rotina, por 

que estão representando a população, e fazer isso quando de fato houver necessidade. 

Discutiu a matéria o vereador Zé Roberto, que concordou com as palavras do vereador 

Nilton e quer terminar esse mandato com o povo feliz com esse parlamento. Discutiu a 

matéria o vereador Jurandir Guedes, que defendeu o requerimento de sua autoria, 

sendo que ontem estiveram reunidos em audiência pública ontem, provocada pelo 

vereador Nilton César e grande maioria dos vereadores estiveram nesta casa até as 

16:00h, e quando a pessoa lá fora dizer que sextou, isso não que dizer que não estará 

trabalhando em prol da população e devido a programação de ontem estendida teve 

alguns atrasos com os compromissos e por isso apresentou tal matéria. Como ninguém 

mais se manifestou, o Presidente apresentou em votação o referido Requerimento 

Verbal. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Em seguida, declarou aberta a 

ORDEM DO DIA: E apresentou em discussão única e final o Projeto de Lei n. 010/21-

GPM. Discussão a matéria o vereador Nilton César, que pediu aos colegas atentem 

mais para o regimento interno, por algumas ações do parlamento engessa a 

Assessoria Jurídica. E até entende que o projeto de lei é necessário e algumas 

situações não tenham pessoas se perpetuando em conselhos e até o transformando 

em trampolim eleitoral. Apenas requer um tempo para que possam averiguar com 

atenção e ver as propostas desta lei. Acredita nas intenções do prefeito, mas só vota 

naquilo que estar no papel, e precisam analisar o conteúdo desta lei para tomadas de 

decisões e até pediu para os colegas deixarem a votação de alteração desta lei para as 

próximas sessões. Discutiu a matéria o vereador Rodrigo Universo, que pediu mais 

uma vez aos colegas o apoio para aprovação da matéria. Ressaltou que é louvável o 

que o vereador Nilton César apresentou, mas vai divergir da opinião do mesmo, por 

que entende que devem sim votar a matéria uma vez que já discutiu tanto no plenário e 

na analise do projeto, uma vez que os projetos advindos da prefeitura todos têm vindo 

com boas intenções e até agora não tiveram problemas e acredita que não terão. 

Como ninguém mais se manifestou, o Presidente apresentou a referida matéria em 

votação. FOI APROVADA PELA MAIORIA DOS VEREADORES (voto contrário dos 

vereadores Nilton César, Delegado Washington e Zé Roberto; justificativas: por 

precauções em face da falta de analise mais aprofundado da matéria).  Por não haver 

mais o que deliberar na Ordem do Dia, o senhor Presidente passou a presente sessão 
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a fase de EXPLICAÇÃO PESSOAL: Assumiu a tribuna o vereador Renival, que 

comentou sobre a semana do transito em Redenção, o diretor do DMTT iniciou com um 

missa e finalizara no próximo dia 25, com uma pelada com mais de 500 ciclistas. Nos 

últimos dias tantas pessoas acidentadas e fraturas na cabeça por falta de uso do 

capacete e parabenizou o prefeito que deu o aval ao Presidente do DMTT para realizar 

essa semana de conscientização do uso de capacete e cinto de segurança que tem 

como objetivo salva vidas. Assumiu a tribuna o vereador Delegado Washington, disse 

que no início de 2014 quando chegou ao município e de tanto ver muitos acidentes 

chegar a sua pasta, ficou preocupado, e na época buscou o diretor do DMTT, na época 

o senhor Parazinho, para saber quais dificuldades do município para tantos acidentes, 

e espediu um oficio para o Hospital Regional e Hospital Iraci, na época em 2014 no 

Iraci por acidentes de 160 a 170 mensais, justamente pela ausência do capacete 

haviam muitos traumas na cabeça. Como também da falta de educação no transito, se 

juntou com o senhor Parazinho e começaram a realizar operações de transito com 

realização de blitz, e quando estão prendendo motocicleta não é por maldade, não é 

por perseguição, mas por que a pessoa estar andando irregular. E parabenizou o 

vereador Renival pelas explanações e pediu a policia militar, civil e DMTT para realizar 

as operações em conjunto para diminuir a sensação de insegurança e de acidentes. 

Em aparte, o vereador Zé Roberto, que explanou em certa época que havia sim muitos 

acidentes de moto e os hospitais estavam superlotados. E até quebraram um lei 

inconstitucional que tornava o uso do capacete facultativo. Continuou o vereador 

Delegado Washington, disse que lembra muito bem dessa lei inconstitucional, e 

acredita que se o jurídico fosse o atual desta casa, essa lei inconstitucional não teria 

sido aprovada. Assumiu a tribuna o vereador Rodrigo Universo, que parabenizou os 

vereadores e população em nome do vereador Nilton Cesar que provocou a audiência 

pública com a empresa BRK em face da falta de agua na cidade, e parabenizou o 

Prefeito que não pode participar, mas enviou um representante que trouxe o 

posicionamento do prefeito, que foi de encontro com anseio da população. Caso a 

empresa não solucione o problema essa situação pode vir acabar na justiça, enquanto 

isso precisam se municiar com documentos e se for necessários usarem. Pediu ao 

presidente para encaminha cópia da ata e filmagem da audiência de ontem para o 

poder executivo, como também para o Ministério Público, para que juntos possam 

cobrar e preitear um melhor serviço. Depois que se pronunciou, ficou se perguntando o 

por que não perguntou sobre o esgoto, sendo que depois podem trazer prejuízos para 

o município, mas juntos poderão produzir bons frutos para nossa Redenção. Assumiu a 

tribuna o vereador Nilton César, disse que quando esta casa apresenta um 

requerimento de urgência, tiram a força do jurídico da casa, e pediu que se preocupem 

com isso. Enquanto a campanha do transito de conscientização afirmou que tem sim o 

seu apoio enquanto estiver fazendo o certo. Aqui encontram amigos e parceiros 

pilotando sem capacete, mas quando vão para Palmas ou outro lugar todos usam, e 

pediu para fazerem uma reflexão ao pilotar uma motocicleta, por que podem mudar a 

vida pessoal e a dos familiares ficando em uma cadeira de rodas. Nas considerações 
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finais: O Presidente agradeceu a presença de todos e os convidou para participarem 

da próxima sessão ordinária que acontecerá logo após esta. E por não haver mais o 

que deliberar, deu por encerrada esta sessão às onze horas e onze minutos. Pela 

aprovação. Gabriel Salomão ________________ Presidente. Bella ______________ 

1ª Secretária. Hugo Tomé ________________ 2º Secretário. Denison Moreira 

_______________ Vice-presidência.  ******************************************************** 

**************************************************************************************************** 
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