
1 

 

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

 
Às onze horas e dezessete 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 ausência 

da vereadora Silvani Borges. 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 65:5, pelo 2º Secretário. Em seguida, solicitou a 1ª Secretária a 

fazer a leitura do EXPEDIENTE: Ata da 9ª Sessão Ordinária, realizada no dia 

23.09.2021; Projeto de Decreto Legislativo n. 006/2021-CMR, de autoria do vereador 

Leandro Onofre, que dispõe sobre a denominação da unidade de saúde familiar da 

Colônia Arraiaporã, e dá outras providências; Indicação n. 089/21-CMR, de autoria dos 

vereadores Professor Marcos Sérgio e Hugo Tomé, que indica a necessidade de 

pavimentação asfáltica da Avenida Brasil até à Rua Estrela Dalva, no Setor Santos 

Dumont; Indicação n. 93/21-CMR, de autoria do vereador Jurandir Guedes, que indica 

a necessidade da pavimentação asfáltica da Rua da Prata, no setor Morada da Paz; 

Indicação n. 096/21-CMR, de autoria do vereador Nilton César, que indica a 

viabilidade de construção de faixas elevadas de pedestres nas proximidades das 

escolas, creches públicas, órgão públicos e centros comerciais; Indicação 097/21-

CMR, de 22.09.21, de autoria dos do Vereador Silvani Borges, que indica a solicitação 

da compra do equipamento PETSUIT, PARA O CER- (Centro de Reabilitação de 

Redenção). Em seguida, o Presidente passou a palavra ao Relator da Comissão de 

Justiça e Redação Final, para defender o parecer ao Projeto de Decreto Legislativo n. 

006/21-CMR. Assumiu a tribuna o vereador/relator Evilázio Chaves, disse que a 

referida matéria é constitucional, tem boa redação é oportuno, e não contem nenhum 

tipo de vicio e estando apta a tramitar, portanto, apresentou parecer pela tramitação do 

mesmo. Em seguida, o Presidente apresentou em discussão o referido parecer. Como 

ninguém se manifestou, o mesmo foi apresentado em votação. FOI APROVADO POR 

UNANIMIDADE. Após, declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: Assumiu a tribuna o 

vereador Renival, disse que sabe o que é perder alguém especial, se compadeceu 

com os pais presentes nesta sessão e apresentou-se a favor da matéria de 

homenagem apresentada pelo vereador Leandro Onofre. Ficou muito feliz pela 

inauguração dos dois postos de saúde na Zona Rural, um na Arraiaporã III e Casa de 

Farinha, e posto de Saúde Inajá. Como foi dito, o vereador Nilton César colocou sua 

emenda impositiva para aquele posto de Saúde da Inajá e sua pessoa junto com o 

vereador Leandro Onofre colocou suas emendas impositivas para o funcionamento 

daquele posto, junto com a ajuda dos demais colegas vereadores, em harmonia com o 

poder executivo para que as coisas aconteçam para o povo de modo geral. Disse ao 
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casal que o jovem que morreu estar muito melhor do que nós. E parabenizou o 

vereador Leandro pela Iniciativa. Assumiu a tribuna a vereadora Bella, que disse ao 

seu Lucindo e sua esposa que esteve na inauguração do posto de saúde e muito se 

alegrou com aquela conquista, e que essa homenagem tem o seu voto e dos demais 

vereadores em reconhecimento a família em vida. Informou que também perdeu seu 

filho recentemente, mas que não podem questionar o proposito de Deus em suas 

vidas, mas deixou o seu reconhecimento, mas vez que entende a dor que estão 

passando. E parabenizou o vereador Leandro pela Iniciativa apresentada, uma vez que 

tem muito apreço pela zona rural, onde foi criada. E por fim, parabenizou o Prefeito 

Marcelo Borges, por inaugurar essas obras, mostrando-se de forma diferente, sendo 

que no primeiro ano de mandato fez várias inaugurações. Assumiu a tribuna o vereador 

Nilton César, que disse ao senhor Lucindo e a senhora Maria para que tenham certeza 

que gostaria de estar homenageando o filho deles em vida de forma presencial, mas 

sabem que foi um proposito de Deus e de alguma maneira ele está presente no 

coração dos que o conheceram. Esse jovem foi vitima do transito e estão na semana 

de conscientização do transito, e Deus mostra as coisas de diversas maneiras. Não 

pode mensurar a dor de quem perde um filho, mas que essa casa abraça essa família 

nesse momento. E parabenizou o autor da matéria pela iniciativa. Agradeceu o apoio 

dos colegas na audiência pública ontem sobre o problema da falta de água em 

Redenção e ver que ontem foi um avanço enorme e que poderá que subsidiará o 

prefeito nas próximas ações. Ficou muito feliz com o pronunciamento do Dr. Gledson 

quando transmitiu o sentimento do Prefeito que é também o sentimento representativo 

do povo. Assumiu a tribuna o vereador Marcos Sérgio, que saldou o senhor Lucindo e 

dona Maria e agradeceu a eles pela recepção que recebeu quando foi à casa dos 

mesmos. É um apaixonado por zona rural e afirmou que tem sim o apoio e parabenizou 

o autor da matéria. Assumiu a tribuna o vereador Leandro Onofre, que parabenizou o 

vereador Nilton César pela iniciativa de provocar a audiência que aconteceu ontem, 

quando pode ouvir muitas falas e muitos acabaram se exaltando, mas fez questão de 

perguntar ao Gerente da BRK - senhor Marcelo se o contrato entre empresa BRK e 

Prefeitura está sendo cumprindo, ele na tribuna disse que não. E no final da reunião já 

conseguiu firmar um compromisso para o dia 22 de novembro para que esclareça e 

mostre o que teve de avanço. Caso não houver avanço precisam tomar as devidas 

providencias. E falou para o senhor Lucindo e esposa que os conhece ha pouco tempo. 

Seus pais residem na Arraiaporã II e essa família é do início desta colônia e teve essa 

perca irreparável e estar aqui com os colegas propondo essa denominação para que 

aquela região jamais se esqueça do Ruberlucio, que era querido, que se destacava no 

dia a dia da vida, e por isso fez questão de trazer essa proposição e acredita que será 

aprovado por unanimidade. Discutiu a matéria o vereador Zé Roberto, que comentou 

sobre a indicação para denominação da praça na Avenida Ministro Oscar Thompson 

Filho, com o nome João Lalão, um senhor pioneiro desde o inicio de Redenção, e vai 

passando o tempo e espera que o seu pedido seja atendido, por que esse homem era 

da zona rural e fez história em nosso município, esse homem doou o espaço onde 
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estar o frigorifico, onde mais gera emprego no município, também doou o espaço do 

Parque de Exposições Agropecuária, e a família espera essa homenagem. E sempre 

estará lembrando para que seja construída essa praça e assim fazerem essa 

homenagem. Tem uma briga para propor a esta casa e espera que possam juntos 

ajudar a colônia que tem três nomes: Frei Gil de Vila Nova, Vila Espírito Santo e 

também conhecida como Caichamorra, na próxima sessão trará pessoas dessa 

localidade para elaborar um documento e assim conseguir um limite para o município e 

serão os heróis para esse povo quando conseguirem fazer isso. Disse que Redenção 

já deveria ter construído um postigo de entrada e saída da cidade, com as 

demarcações de divisa. Disse que lamenta o acontecido com o filho do senhor Lucindo 

e dona Maria e parabenizou o autor da matéria que homenageia a família. Em Questão 

de Ordem, o vereador Leandro Onofre, informou que os postigos de entrada e saída 

da cidade estão sendo sim providenciados pelo Gestor Municipal. O Presidente 

determinou a secretária a fazer a leitura de uma mensagem do munícipe, senhor 

Weverton, apresentada a ouvidoria desta casa, que comunica a insatisfação do povo 

pela falta de água, e afirmou a necessidade de implantar um órgão regular da empresa 

BRK para sanar os problemas. Em seguida, o Presidente declarou aberta a ORDEM 

DO DIA: Apresentou em discussão o Projeto de Decreto Legislativo n. 006/2021-

CMR. Como ninguém se manifestou, o mesmo foi à votação. FOI APROVADO POR 

UNANIMIDADE. Por não haver o que deliberar na Ordem do Dia, o senhor Presidente 

passou a presente sessão a fase de EXPLICAÇÃO PESSOAL: Todos os vereadores 

dispensaram o uso da fala. Todos os vereadores dispensaram o uso da fala. Nas 

considerações finais: O Presidente agradeceu a presença de todos e os convidou 

para o próximo período de sessão no mês de outubro a iniciar dia 18 no horário 

regimental. E por não haver mais o que deliberar, deu por encerrada esta sessão às 

onze horas e cinquenta e seis minutos. Pela aprovação. Gabriel Salomão 

________________ Presidente. Bella ______________ 1ª Secretária. Hugo Tomé 

________________ 2º Secretário. Denison Moreira _______________ Vice-

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