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ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª SESSÃO 
ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

 

Às nove horas, do dia vinte e três do mês de novembro, 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, 

Denison Moreira na 2ª Secretaria. Solicitou a 1ª Secretária a fazer verificação do 

quórum. Houve quórum, com a ausência dos vereadores: Delegado Washington e 

Hugo Tomé. 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 86: 1, pelo 2º Secretário. Foi convidado para compor a TRIBUNA DE HONRA: 

Secretário de Saúde – senhor João Lúcio e seus assistentes. Em seguida, solicitou a 1ª 

Secretária a fazer a leitura do EXPEDIENTE: Ata da 16ª Sessão Ordinária, realizada 

em 22.11.21; Projeto de Decreto Legislativo nº 007/21- CMR de 22.11.21, de autoria 

do Vereador Nilton Cesar, que dispõe sobe a denominação da Feira de Quarta Feira e, 

dá outras providencias; Indicação 108/21-CMR, de 23.10.21, de autoria do Vereador 

Gabriel Salomão e da Vereadora Bela, que indica a necessidade da aquisição de 

Tabletes para os ACS e ACE; Indicação 111/21-CMR, de 23.10.21, de autoria do 

Vereador Gabriel Salomão, que indica a necessidade da pavimentação asfáltica da 

Rua C12 no Setor Atila Douglas; Indicação 114/21-CMR, de 23.11.21, de autoria do 

Vereador Marcos Sérgio, que indica a necessidade da reforma da Praça Josefa Lopes 

Ferreira, localizada no Setor Santos Domunt, e ainda a alteração da Quadra de areia 

para Quadra de Futsal; Indicação 116/21-CMR, de 23.11.21, de autoria da Vereadora 

Silvani Borges, que reitera a indicação 097/202, que solicita a compra do 

EQUIPAMENTO PETSUIT, PARA O CER (CENTRO DE REABILITAÇÃO DE 

REDENÇÃO); Indicação 117/21-CMR, de 23.11.21, de autoria do Vereador Nilton 

Cesar, que indica a necessidade do recapeamento asfáltico da Avenida Rosa Lima de 

Almeida no Setor Novo Horizonte; Indicação 118/21-CMR, de 23.11.21, de autoria dos 

Vereadores Marcos Sérgio e Hugo Tomé, que indica a necessidade da conclusão 

pavimentação asfáltica da Avenida Araguaia até a Avenida Santarém; Indicação 

119/21-CMR, de 23.11.21, de autoria do Vereador Evilázio Chaves, que indica a 

necessidade da duplicação da Avenida Araguaia no trecho compreendido entre a 

Avenida Alceu Veronese até o trevo da Avenida Brasil; Indicação 120/21-CMR, de 

23.11.21, de autoria do Vereador Jurandir Guedes, que indica a necessidade da 

pavimentação asfáltica da Rua Dr. Otoni de Camargo no Setor Buriti II; Convite de 

autoria do vereador Nilton César ao Secretário da Saúde João Lúcio para vir ao 

Parlamento Legislativo explanar sobre o assunto COVID no dia 23.11.2021; Oficio n. 

107/21-CMR ao Conselho Tutelar, para comparecer na sessão legislativa no dia 26 de 

novembro do corrente ano para explanar sobre os trabalhos desse Conselho. Em 

Questão de Ordem, o vereador Jurandir Guedes solicitou ao Presidente para incluir na 
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pauta desta sessão a Indicação n. 122/21-CMR, de sua autoria, que indica a limpeza 

do córrego e limpeza das ruas do Setor Capuava e Indicação de n. 121/21-CMR, de 

sua autoria, que indica a pavimentação asfáltica da Rua Hemenegilda Carra Franco, no 

Setor Cumaru. O Presidente acatou a referida solicitação e determinou a 1ª Secretária 

a fazer leituras das indicações apresentadas. Após, o Presidente fez 

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

Decreto Legislativo nº 007/21-CMR. Na sequencia, o Presidente suspendeu a 

presente sessão por até dez minutos para que o Secretário de Saúde do Município faça 

uso da tribuna para fazer explanações sobre o combate a COVID-19 no município de 

Redenção. Em seguida, o Presidente declarou reaberta a presente sessão, e declarou 

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

cumprimentou a todos presentes e comentou sobre o perigo que esta acontecendo no 

transito no município de Redenção pelo não uso do capacete, comentou sobre um 

acidente que ocorreu no ultimo domingo. Presenciou no trajeto da avenida Brasil, onde 

contabilizou 98 motoqueiros sem capacete e algumas transportando o numero maior 

que o permitido por lei. Veio-lhe a preocupação se os pais estão se preocupando com 

os seus filhos sobre o risco que há de conduzir moto sem capacete. Precisam 

conscientizar mais a população sobre a importância de usar capacete. Assumiu a 

tribuna o vereador Renival, que achou relevante a palavra e a preocupação do 

vereador Nilton César, e de fato fica triste em ver essa situação em nossa cidade e 

mais triste ainda é ver pessoas defendendo o não uso do capacete em um veiculo 

automotor de duas rodas. Informou que esteve com o Prefeito, o Secretário de Indústria 

e Comercio do Município, o Secretario de Agricultura, isso em convite do vereador 

Líder de Governo da Casa – Rodrigo Universo, em uma viagem rumo ao Estado do 

Mato Grosso. Parabenizou o gestor por estar convidando os parlamentares para ir junto 

nessas viagens para acompanha-lo em algumas de suas ações. Conheceu o polo 

industrial da cidade de Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop e querem trazer e vão 

trazer para Redenção por que o que predomina é o agro na produção de milho, soja e 

algodão e conta com o apoio dos colegas. A área o governo do Estado já sinalizou que 

vai dá, que é a Agrotécnica; e a outra ajuda e a empresa Couto que é bilionária que 

vem fazer investimentos para dá condições para o pequeno e o grande produtor 

produzir em nossa região. E que a troca de experiência e informações que tiveram 

nessas três cidades é de grande valia para nossa região e município. E crer que esse 

polo industrial vai ser construído em nossa região em nome de Jesus. Sobre o transito, 

informou que não é dono do DMTT, não é dono, simplesmente é pai e os seus filhos 

não andam sem capacete e a categoria dos motos-taxis tem sim dado exemplo do uso 

do capacete, e assim precisam usar capacete por que assim estarão salvando vidas. 

Assumiu a tribuna a vereadora Silvani Borges, que defendeu a indicação de sua 

autoria apresentando imagens de um equipamento PED SUITE para o CER. Informou 

que devido o surto de zica muitas crianças foram acometidas com a microcefalia, e 

esse equipamento faz o tratamento para volta dos movimentos e por ser um tratamento 

muito caro apresenta essa indicação, sendo que o valor de uma criança quase compra 
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o equipamento, sendo que o município há mais de cinquenta crianças com essa 

deficiência. Em aparte, o vereador Denison Moreira, disse que ira destinar parte do 

valor das suas emendas impositivas para a compra desse equipamento de 

recuperação dos movimentos dessas crianças devida importância. Continuou a 

vereadora Silvani Borges, disse que juntos são mais fortes e conta sim com o apoio 

dos colegas. Assumiu a tribuna o vereador Rodrigo Universo, disse que valeu a pena 

a viagem que fizeram junto com o Prefeito e alguns secretários nas cidades Sinop, 

Lucas do Rio Verde e Sorriso, em que puderam visualizar o progresso para a nossa 

cidade que tem o potencial para avançar. E uma das indústrias que viram lá tem de 

abatedouros de suínos e galinhas gera mais de 5.000 vagas de empregos, e isso o 

nosso município precisa e acredita que em pequeno prazo poderão ver esse progresso 

para nossa cidade. Na cidade de Sinop o problema social é outro, é de conscientizar o 

povo da necessidade de trabalhar, por que a vida de pedinte lá ganha mais de R$ 

3.000,00 por mês, e acredita que Redenção vai avançar na geração de emprego e 

parabenizou o Governo Municipal pela iniciativa de buscar o progresso para a nossa 

região. 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. 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 quarenta e quatro minutos. Pela aprovação. 

Gabriel Salomão ________________ Presidente. Bella ______________ 1ª 

Secretária. Denison Moreira ________________ 2º Secretário.  ************************* 

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

Ata redigida e digitada pelo servidor Alexsandro Ribeiro da Silva Gomes 

 


