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ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª SESSÃO 
ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

 
Às nove horas, do dia dezoito do mês de outubro, 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 Delegado 
Washington. 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 90:1, pelo 2º Secretário. Em seguida, solicitou a 1ª Secretária a fazer a leitura 
do EXPEDIENTE: Ata da 10ª Sessão Ordinária, realizada em 23.09.21; Projeto de 
Complementar nº. 004/2021-GPM, de 05/10/2021, oriundo do Poder Executivo, que 
disciplina as taxas pelo exercício regular do Poder da Polícia da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Redenção, Estado do Pará e, dá 
outras providências; Projeto de Lei nº 011/21- GPM de 06.10.21, de autoria do Poder 
Executivo, que institui a criação da amostra de Fanfarra Professor Renilson Araújo – 
MFPRA, no Âmbito do Município de Redenção – PA e, dá outras providências; Projeto 
de Lei nº 006/21- CMR de 14.10.21, de autoria do Vereador Leandro Onofre, que 
autoriza o Poder Executivo a conceder ajuda de custo ao transporte dos Agentes 
Comunitários de Saúde – ACS do Município de Redenção/PA, autorizando abertura de 
crédito especial na LOA 2021 (Lei nº. 832 de 08 de abril de 2021 e Leis Orçamentárias 
sucessivas; Indicação 98/21-CMR, de 18.10.21, de autoria do Vereador Gabriel 
Salomão, que indica a necessidade da construção de uma escola Municipal de ensino 
Fundamental e uma Unidade de Ensino Infantil, no Setor Jardim Viviane; Indicação 
101/21-CMR, de 18.10.21, de autoria do Vereador Zé Roberto, que indica a 
necessidade da de uma Aeronave UTI “Saúde é Vida”; Indicação 102/21-CMR, de 
18.10.21, de autoria do Vereador Jurandir Guedes, que indica a necessidade da 
pavimentação asfáltica e da Rua C2 no Setor Capuava I. Em seguida, fez 
ENCAMINHAMENTO: Para a Comissão de Justiça e Redação Final as seguintes 
matérias: Projeto de Lei Complementar nº 004/21-GPM; o Projeto de Lei nº 011/21-
GPM e o Projeto de Lei nº 006/21-CMR. O Presidente suspendeu a sessão por até 
dez minutos para ouvirem o Secretário de Meio Ambiente do Município, senhor 
Aristóteles, para explanação sobre a matéria do Poder Executivo em pauta que trata 
sobre taxas e regulamentações. Após, o Presidente declarou reaberta a presente 
sessão declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: Assumiu a tribuna o vereador Nilton 
César, que registrou o falecimento da mãe do senhor Domingos, proprietário da 
empresa Chaveiro Brasil, e deixou suas condolências a essa família que nesse 
momento está se despedindo da senhora Ouvira, mulher esta que soube muito bem 
criar seus filhos. Hoje é o dia do médico e os parabenizou todos os médicos pelo seu 
dia e que Deus os abençoe. Parabenizou o Secretário de Meio Ambiente, senhor 
Aristóteles, e ver que é assim que a Administração Pública consegue um bom 
relacionamento com esta casa de leis. E que cada secretaria que for encaminhar 
projetos para esta casa, que mande o seu secretário para explanar sobre a 
complexidade da matéria. Comentou sobre a lei que foi aprovada no período de 
sessões passada que tratava sobre os conselheiros, e até acha que os conselheiros 
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não podem se perpetuarem em suas funções, mas o Conselho de Saúde que é o mais 
antigo e o acompanha, ver que é muito difícil convencer pessoas a participar de 
conselhos por que não são remunerados e fazem um trabalho de forma voluntaria, 
portanto, pediu que matérias que vir a esta casa que venha o seu secretario trazer 
explanações sobre sua matéria. Sugeriu ao Governo para evitar o máximo de uso do 
permitido pelo Regimento Interno, em relação ao tramite de matérias em urgência 
especial, por que tira a autonomia do parlamento de discutirem e votarem com 
propriedade. Assumiu a tribuna o vereador Leandro Onofre, que transmitiu algumas 
notícias para os colegas, sendo que algumas já foram divulgadas nas redes sociais, 
que são algumas conquistas. Esteve em Brasília-DF semana passada quando 
acompanhava uma comitiva com o prefeito Marcelo, e o prefeito conseguiu para 
Redenção: R$ 3.150.000,00 para construção de um mirante no setor Serrinha, com um 
percentual de contribuição da Prefeitura e já tem o projeto em 3D e ficou um projeto 
muito bom. Estiveram na casa do Senador Jader, que ficou de mandar recursos para a 
reforma do Terminal Rodoviária de Redenção. ressaltou que estão lutando e pleiteando 
bons projetos para Redenção. Pediu para a servidora Lucélia agendar uma Moção 
Pesar a família da senhora Ouvira, era criança quando conheceu essa grande mulher, 
uma pioneira que criou os filhos com muita responsabilidade e pediu para fazer uma 
moção assinada por todos os vereadores homenageando essa família que é de grande 
importância para nossa cidade, e espera que tenham uma boa semana de produção 
para Redenção. Assumiu a tribuna o vereador Zé Roberto, disse que hoje é um dia 
especial, dia do médico, que é o mesmo dia que comemora o aniversário do seu filho. 
Parabenizou o trabalho do vereador Leandro pelo esforço, está trabalhando muito lá 
fora, em Brasília e Belém, enquanto isso, estão trabalhando dentro da cidade. Tem 
contribuído muito na área da saúde e tem um sonho e quer realizar. Não quer culpar o 
Ministério Público, nem o Juiz Eleitoral, por que hoje estão passando por um 
constrangimento, pessoas que querem sentar na cadeira de vereador sem ser eleito, e 
de forma indignada fica triste por que o mandato legitimo é através do voto popular e 
acredita que essa pessoa deveria procurar um serviço e trabalhar, e talvez essa 
pessoa esta incentivada por alguém. Foi eleito de forma legitima, sendo que tem 
trabalhado e mostrado serviço, e vem tratando a todos com igualdade. Existem dez 
vereadores que estão na lista de perder o mandato. O que fala não é um desabafo, 
sendo que foram eleitos pelo voto, foram diplomados, tomaram posse e estão 
trabalhando, não tem nenhuma falta nas reuniões desta casa. E se for para mandar 
alguém embora que o mande sozinho por que esses jovens estão trabalhando. Tem 
advogados e irão montar sim a defesa, por que há vereador que nunca nem pegou 
salário. O vereador Neguinho vem atendendo pessoas à todo momento, vereador 
Denison atendendo como advogado pessoas de graça, o caçula presidente desta casa 
vem fazendo um grande trabalho, e espera sim a justiça de Deus sobre essa situação. 
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 o vereador 
Nilton César, que comentou de um assunto muito importante que é a revisão do Plano 
Diretor do município de Redenção onde serão realizadas dez audiências para sua 
elaboração, e pediu para os colegas agendar tempo para participarem dessas 
audiências, sendo que já aconteceram seis, e pediu para os colegas participarem por 
que tudo que esta sendo apurado pelas secretarias, IPPUR virá para esta casa e 
precisam estar por dentro do assunto para o aprovarem com consciência de causa. 
Das seis audiências só não participou de uma, por que tinha um evento agendado. E 
pediu para o presidente da casa reforçar o convite, por que quando o maço de papel 
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chegar será apurado por esta casa. Assumiu a tribuna a vereadora Bella, que 
parabenizou o vereador Denison pela sua indicação, parabenizou o colega vereador 
Leandro que tem sim buscado mostrar trabalho. Parabenizou o Secretário da SEMA, o 
senhor Aristóteles, por que de fato é muito importante quando o um secretario trás um 
projeto venha sim trazer explanações sobre ele e assim dando oportunidade aos 
vereadores para ter segurança na hora de votar. Convidou a população para 
participarem mais das sessões da câmara para que possam entender e participar e 
assim entender o que estar acontecendo entre legislativo e executivo. Assumiu a 
tribuna a vereadora Silvani Borges, que também parabenizou o secretario da SEMA, 
senhor Aristóteles, e afirmou que tem muito orgulho pelo profissional que o mesmo se 
tornou, estudaram juntos e tem visto que o mesmo tem feito a diferença. Espera que 
seja assim com os outros secretários. Disse que passou por um problema esses dias, 
afirmou que o seu celular encheu muito ao ponto de dá pane, e com isso não pode 
responder algumas pessoas e teve que resetá-lo e pediu para a população que 
mandou mensagem e ainda aguarda resposta que mande novamente para que possa 
responder por que ainda continua sendo a mesma pessoa. Parabenizou os médicos 
pelo seu dia que foram grandes heróis nesse período de pandemia, e continua 
contando com todos. Assumiu a tribuna o vereador Leandro Onofre, que explanou 
sobre o projeto que colocou em pauta, onde concede ao prefeito oportunidade para que 
conceda ajuda de custo de até 10% do salario base de ajuda de custo para os Agentes 
de Saúde, e desde já conta com a ajuda dos colegas na aprovação dessa matéria. 
Parabenizou a pessoa do secretario Aristóteles pelo grande profissional que o mesmo 
é. E o que aconteceu hoje sirva de exemplo para os demais secretários. Afirmou que 
estão na quarta etapa da construção do Horto Florestal, que lembra muito o ex-prefeito 
Carlo Iavé, e acredita que onde ele estiver está muito feliz. E falou para o vereador Zé 
Roberto sobre o seu pronunciamento, que possam continuar tendo paciência e fé que 
Deus está na frente desta situação. Assumiu a tribuna o vereador Zé Roberto, disse 
que quando falou sobre a suposta perda de mandato, o que fez no passando, o que 
estar fazendo no presente e o que pode fazer no futuro, e agora correr o risco de 
perder o mandato, nunca ganhou um centavo do partido, e foi leito pelo seu trabalho e 
a vontade do povo. E a razão disto estar acontecendo é que tem que ter um 
quantitativo de mulher na chapa dos candidatos e a mulher que tinha desistiu de 
concorrer por que viu que não tinha chance, mas que seja feita a vontade de Deus. 
Mas estar firme, com fé e paciência. Disse que precisam ver quanto ganha o gari, por 
que eles sofrem bastante e precisam valorizar o seu trabalho. E por fim, parabenizou 
os médicos pelo seu dia. Nas considerações finais: Hoje é o dia do médico e dia do 
pintor. 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 cinquenta e seis 
minutos. Pela aprovação. Gabriel Salomão ________________ Presidente. Bella 
______________ 1ª Secretária. Hugo Tomé ________________ 2º Secretário. 
Denison Moreira _______________ Vice-presidência.  ************************************ 
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