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ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª SESSÃO 
ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

 
Às nove horas, do dia vinte e cinco 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 Denison Moreira, auxiliado pelos vereadores Bella na 1ª Secretaria, Hugo 
Tomé na 2ª Secretaria. Solicitou a 1ª Secretária a fazer verificação do quórum. Houve 
quórum, com a ausência do vereador: Jurandir Guedes. 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 27: 1, pelo 2º Secretário. 
Foi convidado para compor a TRIBUNA DE HONRA: Doadora de sangue – senhora 
Sara Alves Evangelista, Daiane Pinheiro Pimentel, Patrik Alan de Oliveira, Rafael Reis, 
Shirlandia Mota Castro e Diretora do HEMOPA. Em seguida, solicitou a 1ª Secretária a 
fazer a leitura do EXPEDIENTE: Ata da 18ª Sessão Ordinária, realizada em 24.11.21; 
Projeto de Lei Complementar nº 006/21- GPM de 17.11.21, de autoria do Poder 
Executivo, que dispõe sobre a criação da Secretaria de Segurança Pública no 
Município de Redenção-PA 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 012/21-CMR, de 19.10.21, oriundo do 
Poder Executivo, que  dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo do 
Município de Redenção-Pa COMTUR, e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 
013/2021-GPM de 12/11/2021 de Autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as 
Diretrizes Gerais Para a Elaboração da Lei Orçamentária do Município de Redenção 
Pará, para o exercício de 2022 e, dá outras providências; Projeto de Lei nº 014/21- 
GPM de 17.11.21, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo 
Municipal a Doar para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, um 
Ônibus e, dá outras providências; Projeto de Lei nº 007/21- CMR de 20.10.21, de 
autoria da Vereadora Silvani Borges, que cria o “Programa Saúde Rural Itinerante” no 
Município de Redenção-PA e, dá outras Providencias; Projeto de Lei nº 008/21- CMR 
de 24.11.21, de autoria do Vereador Denison Moreira, que dispõe sobre a prioridade na 
pavimentação asfáltica de vias públicas onde se localizam estabelecimentos de ensino, 
postos de saúde e hospitais no Município de Redenção; Moção de Congratulações 
nº. 018/2021-CMR, de 24/11/2021, de autoria do Vereador Dr. Denison Moreira, que 
propõe Moção de Congratulações aos doadores de sangue; Indicação 123/21-CMR, 
de 25.11.21, de autoria do Vereador Leandro Onofre, que indica a necessidade do 
recapeamento na Avenida João Gomes do Val no trecho entre a Avenida Norberto 
Lima e Avenida Frei Gil de Vila Nova no Setor Núcleo Urbana; Indicação 125/21-CMR, 
de 25.11.21, de autoria do Vereador Zé Roberto, que indica a necessidade do retorno 
da 10ª CSM – Décima Circunscrição do Serviço Militar e criação do Quartel de Tiro de 
Guerra; Indicação 127/21-CMR, de 24.11.21, de autoria do Vereador, Gabriel 
Salomão, que indica a necessidade da pavimentação asfáltica da Rua Tupinambás no 
Setor Novo Horizonte; Indicação 131/21-CMR, de 25.10.21, de autoria do Vereador 
Evilázio Chaves, que indica a necessidade da construção de uma ponte de concreto na 
Avenida nas proximidades do CRAS; Indicação 132/21-CMR, de 25.11.21, de autoria 
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do Vereador Neguinho Eletricista, que indica a necessidade do recapeamento na 
Avenida Robson Gurjão em toda extensão no Setor Bela Vista. Em seguida, o 
Presidente passou a palavra ao autor da Moção de Congratulações n. 018/21-CMR 
para apresentar defesa a mesma. Assumiu a tribuna o vereador Denison Moreira, que 
apresentou um vídeo que mostra a importância de se doar sangue e o passo a passo 
de como se pode fazer. Depois parabenizou cada pessoa homenageada que faz este 
gesto de amor e contou com o apoio dos colegas para aprovação desta matéria. Após, 
o Presidente apresentou em discussão a referida moção. Discutiu a matéria o 
vereador Zé Roberto, que citou palavras de elogios às pessoas homenageadas por 
serem doadores de vida e as parabenizou por isso. Tinha uma vontade muito grande 
de trabalhar no HEMOPA e também citou o nome de muitas pessoas que estão 
trabalhando nesse órgão que as conhecem ha muito tempo e são importantes para 
salvar vida. Por fim, afirmou que é sim a favor desta merecida homenagem. Discutiu a 
matéria o vereador Nilton César, disse que na instituição de combate ao câncer há 
uma necessidade muito grande de sangue, e é até comum ver nas redes sociais o 
pedido para que pessoas vá doar sangue. E incentivou aos que tem as características 
que foram apresentadas aqui, que vá doar sangue, por que só sabe da dor aquele que 
sofre, e hipotecou seu voto a favor da matéria. Discutiu a matéria o vereador Rodrigo 
Universo, que se lembrou do seu pai que foi vitima de câncer e também precisou de 
sangue no período do seu tratamento, e nesse momento sabe dá valor. E a pessoa que 
doa sangue ela se enquadra no perfil de uma pessoa generosa, onde ela abre mão de 
algo que é seu e doa para alguém, portanto, parabeniza a todos os doadores de 
sangue neste dia tão importante. Discutiu a matéria o vereador Delegado Washington, 
que externou o seu voto favorável a mais esse projeto brilhante e afirmou que também 
é doador de sangue e sabe do desespero que é quando uma família precisa de 
doação. E parabenizou o vereador Denison por esta homenagem como também pela 
autoria do projeto que visa o asfaltamento aos arredores de escolas e hospitais e 
devido às atuações do mesmo o seu nome se encontra cogitado para ser o próximo 
prefeito de Redenção. Discutiu a matéria a vereadora Bella, disse que só quem precisa 
sabe do tamanho do desespero para conseguir, o seu filho antes de morrer também 
precisou de sangue antes de morrer, mas não foi por falta que ele morreu, portanto, 
parabenizou aos homenageados que com certeza salvaram muitas vidas com essa 
atitude, por isso é grata a todos os doadores e hipotecou o seu voto a esta grande ação 
solidaria que os homenageados prestam em Redenção. Discutiu a matéria à vereadora 
Silvani Borges, que parabenizou o autor da matéria e somente quem precisa sabe o 
quanto é importante essa pratica de doar sangue, e também se lembrou do seu pai que 
também precisou de sangue antes de morrer, e entende sim que doar sangue é doar 
vida. Reconheceu o amor voluntário de cada um e votara com entusiasmo a referida 
matéria. Discutiu a matéria o vereador Leandro Onofre, que também parabenizou o 
autor da matéria e afirmou que também é um doador de sangue, e devido a 
importância dessa prática que salva vida fez um apelo as pessoas para que possam 
também doar sangue e assim conseguirem aumentar o numero de doadores por ser na 
atualidade ainda uma necessidade. Como ninguém mais se manifestou, o Presidente 
apresentou em votação a Moção de Congratulações n. 018/21-CMR. FOI APROVADA 
POR UNANIMIDADE. E suspendeu a sessão por até quinze minutos para realizar a 
entrega da moção aos homenageados. Em seguida, o Presidente declarou reaberta a 
presente sessão ordinária, e passou a palavra ao Relator da Comissão de Justiça e 
Redação Final para apresentar parecer ao Projeto de Lei 008 /2021 – CMR. Assumiu 
a tribuna o vereador Evilázio Chaves, que afirmou ter analisado a referida matéria e 
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constatou que tem boa redação, é oportuno, não tem nenhuma irregularidade, estando 
assim apta a tramitar por esta casa. Em seguida, o Presidente apresentou em 
discussão o referido parecer supracitado. Como ninguém se manifestou, o mesmo foi à 
votação. O PARECER FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Após, declarou aberta 
a fase de TEMA LIVRE: Assumiu a tribuna o vereador Zé Roberto, que falou sobre as 
pessoas que apresentaram um trabalho excepcional ontem na pessoa do Dr. Carlos 
Costa, que trabalha na recuperação de detentos, onde 80 a 90% deles podem ser 
recuperados e reconduzidos a sociedade, mas 10% voltam ao mundo do crime, a 
esses últimos pediu para que façam um trabalho com mais atenção para que aumente 
essa porcentagem de recuperação. Fez uma indicação para que a 10ª CSM volte para 
Redenção, lembrou-se do Tenente Reis onde participou com ele várias vezes na 
entrega de certificados de CDI, e pediu para se unirem com o Poder Executivo para 
buscarem de volta esse órgão tão importante para Redenção. Vendo os três detentos 
identificados por números, crer que os mesmos estão recuperados. Afirmou que 
decidiu mudar de Redenção certa época e pós a sua casa a venda, mas o Dr. Dener 
retirou sua placa de venda da sua casa lhe incentivando a ficar, foi quando decidiu 
trabalhar mesmo em Redenção. Devido à pandemia seu trabalho ficou prejudicado, 
mas agora estar voltando. Por fim, parabenizou o trabalho do Presidente desta casa 
que estar a frente desta casa de leis. Assumiu a tribuna o vereador Professor Marcos 
Sérgio, que se direcionou ao Departamento de Transito do município, apresentou uma 
sugestão ao Diretor Toninho do DMTT, para que oriente os seus subordinados que 
fazem blitz rolante ou fixa, que tenham bom senso ao abordarem os condutores de 
veículos de moto e carro, por exemplo, semana passada um rapaz foi jogar bola de 
motocicleta, e por ser próximo de casa saiu sem o capacete. Ele oi surpreendido pela 
blitz rolante e o mesmo reconheceu que estava errado era a favor de ser multado por 
isso, mas pediu para os agentes esperar que sua esposa trouxesse o capacete para 
evitar o recolhimento da moto, mas eles não tiveram o bom senso e levou a moto do 
rapaz. Percebe que tem situações que cabe sim o bom senso nessas operações. Fez 
uso da palavra o vereador Nilton César, disse que há pesquisas que o número de 
acidentes são maiores nas proximidades da casa da vitima, e por estar mais próximo 
de casa ficam mais relaxados e assim acontecem os acidentes. Concorda que o agente 
esteja 100% preparado para abordar os condutores, é condutor de motocicleta a mais 
de 30 anos, e ao sair de casa precisa dar o exemplo. A maioria dos atendimentos no 
Hospital Regional é por acidentes de moto. Fez uma volta em um quadrante e detectou 
28 condutores sem capacete, e não concorda sair de cada sem capacete mesmo que o 
trajeto seja pequeno. Fez uso da palavra o vereador Marcos Sergio, disse que só 
pediu para que o diretor use de bom senso, para que a pessoa fosse buscar o 
capacete, sendo que o mesmo reconheceu que errou, mas é a favor do uso do 
capacete. Fez uso da palavra o vereador Delegado Washington, disse que o vereador 
Marcos Sergio quer apenas enfatizar a forma de abordagem dos agentes que agiram 
sem nenhuma preocupação de prejudicar o condutor. Ele está certo por que a retenção 
do veículo pode acontecer até apresentação do capacete ou documento do veículo e 
não apreensão do veiculo. Fez uso da palavra o vereador Zé Roberto, que pediu para 
fazer as blitz nos sábados e domingos por que há muitas irregularidades nos fins de 
semana. Fez uso da palavra a vereadora Silvani Borges, disse que é a favor da 
população, mas também é a favor da vida, sendo que em cinco minutos alguém pode 
perder a vida, e em relação a abordagem deve sim ser reparada. E afirmou que não 
senta em moto sem usar capacete. E faz é parabenizar esse agente que não deixou 
esse condutor seguir sem capacete e assim pode ter evitado algo pior. Assumiu a 
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tribuna o vereador Renival, que percebe que esta casa é muito harmônica e que Deus 
continue preservando assim. Disse que esse assunto de transito é muito polêmica para 
Redenção, e afirmou que já tramitou nesta casa ha algum tempo uma matéria que 
defendia o não uso do capacete, faz questão de colocar vídeos nos grupos de redes 
sociais em defensa do uso do capacete, e por amar sua família não permite que seus 
filhos e esposa saíram de moto sem o capacete na cabeça. Ressaltou que a pessoa 
que colocou o senhor Toninho em tal cargo, ele caso for pego com documento irregular 
pediu que prenda seu veículo. Não estar fazendo uma defesa e sim a colocação que é 
visível, sendo que não podem ter medo de defender o que é certo. E fez o apelo aos 
condutores que não conduzam suas motos sem o uso do capacete, por que pode 
salvar vidas. Em seguida, o Presidente declarou aberta a ORDEM DO DIA: (Ausentes 

vereadores Jurandir Guedes) Apresentou em discussão global em 2º turno dos seguintes 
Projetos: Projeto de Lei Complementar nº 006/2021-GPM, Projeto de Lei nº 011/2021-
GPM, Projeto de Lei nº 012 /2021 – GPM, Projeto de Lei nº 007/2021-CMR, juntamente 
com suas respectivas emendas. Como ninguém se manifestou, os mesmos foram à 
votação em 2º turno com as respectivas emendas apresentadas. FORAM 
APROVADOS POR UNANIMIDADE. Apresentou em discussão em 2º turno o Projeto 
de Lei 013 /2021 – GPM. Como ninguém se manifestou, o mesmo foi à votação em 2º 
turno. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Apresentou em discussão em 2º turno o 
Projeto de Lei 014/2021–GPM. Discutiu a matéria o vereador Rodrigo Universo, disse 
que esse projeto trata sobre doação de um ônibus para a entidade APAE, que tem o 
objetivo de atender na mobilidade desta classe com conforto para os alunos que estão 
inseridos nesta entidade, onde o numero de alunos passam de 300. Ressaltou que a 
entidade já é assistida por um ônibus, mas quando é repassado esse veiculo a 
propriedade dessa entidade, isso demostra um maior compromisso com a classe. 
Ressaltou que o Prefeito Marcelo gostaria de está aqui neste momento, mas o mesmo 
se encontra fazendo uma bateria de exames, e nada melhor que o prefeito que 
conhece de perto esta classe prestigiada. Discutiu a matéria o vereador Evilázio 
Chaves, que parabenizou a iniciativa do poder executivo na pessoa do Prefeito 
Marcelo, que já esteve a frene da APAE. Quando também trabalhou na combi também 
levou muitos pacientes a essa entidade para fazer tratamento e de fato esse ônibus 
vem de encontro ao anseio dessa instituição que tanto merece e precisa. Discutiu a 
matéria o vereador Denison Moreira, disse que o ano está vencendo, mas suas 
emendas impositivas não estão sendo cumpridas e pediu para que seja executada pelo 
Gestor Municipal, sabem da contribuição do prefeito com a entidade APAE, mas 
também destinou parte de suas emendas impositivas a esta classe e ainda não foram 
repassadas, da mesma forma a classe das Mulheres de Raça, e fica com a cara 
vermelha quando ver essas pessoas por que ainda não foram beneficiadas com essas 
emendas que destinou, mas não forma liberadas pela gestão do Prefeito, mas vai 
continuar cobrando. Discutiu a matéria o vereador Leandro Onofre, que saudou os 
membros da APAE presentes nesta sessão, e o prefeito que cedeu esse grande 
benefício a esta classe, mas essa ação depende do Poder Legislativo para aprovar, e 
tem visto o apoio que o prefeito tem dado as instituições de nosso município e esta 
casa estará disposta sim em apoiar todas as instituições da municipalidade de 
Redenção. Como ninguém mais se manifestou, o Presidente apresentou em votação 
em 2º turno o Projeto de Lei 014/2021–GPM. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. 
Apresentou em discussão em 1º turno o Projeto de Lei 008 /2021–CMR. Discutiu a 
matéria o vereador Denison Moreira, disse que é de suma importância esse projeto 
para dar obrigatoriedade ao Poder Executivo em pavimentar as ruas ao redor de 
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creches, escolas, ou seja, ruas que dão acesso aos órgãos de prestação de serviços 
públicos, e conta com o apoio dos colegas. Discutiu a matéria o vereador Renival, 
disse que admira a colocação do referido projeto e o apoio. Discutiu a matéria o 
vereador Nilton César, que parabenizou o autor da matéria e afirmou que se sente 
contemplado também. Mas destacou que o prefeito Marcelo estar se esforçando para 
pavimentar sim as principais ruas de nossa cidade. Discutiu a matéria a vereadora 
Silvani Borges, que apoia a referida matéria uma vez que tinha feito indicações para 
pavimentar as ruas que dão acesso os serviços públicos. E afirmou que estão felizes e 
estão cobrando para que as principais ruas sejam asfaltadas. Discutiu a matéria o 
vereador Rodrigo Universo, disse que de fato o prefeito Marcelo já tem dado 
prioridade em asfaltar essas principais ruas que dão acesso aos serviços públicos, e 
citou algumas ruas que foram asfaltadas com esse objetivo. Disse que tem com bons 
olhos esse projeto, mas tem medo de como será cobrado isso lá na frente, e se for 
necessário chamar o secretario e prefeito para analisar melhor seria bom, para que não 
seja um problema lá na frente. Em aparte o vereador Zé Roberto, disse que sempre 
fala para a população que Redenção cresceu muito e o desenvolvimento não 
acompanhou e devera haver três mandatos com honestidade e responsabilidade para 
acompanhar esse desenvolvimento. Fez uso da palavra o vereador Nilton César, que 
cobrou do vereador Rodrigo celeridade em suas proposta, assim como o mesmo é agiu 
as que apresenta. Fez uso da palavra o vereador Delegado Washington, que sugeriu 
ao realizar asfaltos que comece com a implantação do sistema de drenagem e esgoto 
para maior durabilidade do asfalto, sendo que todos sabem que o asfalto também deve 
ser com determinada espessura que visa proteger melhor o dinheiro público que está 
sendo investido. Recebeu reclamações de contribuintes e por estarem em uma cidade 
quente alguns tem piscinas em suas residências e o IPPUR estar multado proprietários 
de casas e locatários por que estão jogando água nas ruas, mas a culpa e do município 
que não implantou o sistema de esgoto, precisa ser revisto isso. Por não haver mais 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 pediu 
para todos os vereadores permanecerem na casa para participarem da reunião com os 
engenheiros civis em seguida. E por não haver mais o que deliberar, deu por encerrada 
esta sessão às onze horas e trinta e cinco minutos. Pela aprovação. Gabriel Salomão 
________________ Presidente. Bella ______________ 1ª Secretária. Hugo Tomé 
________________ 2º Secretário. Denison Moreira _________________ Vice-
presidente.  ************************************************************************************** 
**************************************************************************************************** 
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