
1 

 

ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª SESSÃO 
ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

 

Às oito horas e vinte minutos, do dia seis do mês de dezembro, 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 do vereador: 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 27: 1, 

pelo 2º Secretário. Em seguida, solicitou a 1ª Secretária a fazer a leitura do 

EXPEDIENTE: Ata da 20ª Sessão Ordinária, realizada em 26.11.21; 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; 

Projeto de Decreto Legislativo nº 008/21- CMR de 23.11.21, de autoria da Mesa 

Diretora, que dispõe sobre a denominação da EMEF JARDIM CUMARU para EMEI 

JARDIM CUMARU; Projeto de Decreto Legislativo nº 009/21- CMR de 03.12.21, de 

autoria da Mesa Diretora, que revoga do Decreto 002/97-CMR, dispõe sobre a 

denominação da EMEF KYAREN PÉRSIA DE ALCÂNTARA, para EMEIF KYAREN 

PÉRSIA DE ALCÂNTARA; Indicação 133/21-CMR, de 26.11.21, de autoria do 

Vereador Gabriel Salomão, que indica a necessidade de sinalização e redutor de 

velocidade no cruzamento da Avenida Marechal Rondon com a Rua Benedito Gomes 

no Setor Serrinha. Em seguida, o Presidente fez ENCAMINHAMENTO: para a 

Comissão de Justiça e Redação Final o Projeto de Decreto Legislativo nº 009/21-

CMR. Em seguida, passou a palavra ao Relator da Comissão de Justiça e Redação 

Final para apresentar parecer ao Projeto de Decreto Legislativo 008 /2021 – CMR. 

Assumiu a tribuna o vereador/relator Evilázio Chaves, que afirmou que a referida 

matéria tem boa redação, é oportuna, é constitucional, portanto, apresentou parecer 

pela tramitação da mesma. Em seguida o Presidente apresentou em discussão o 

referido parecer. Como ninguém se manifestou o mesmo foi apresentado à votação. O 

PARECER FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Em seguia, declarou aberta a fase 

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

todos presentes. E comentou sobre o decreto do Governo do Estado sobre o 

passaporte da vacina e convidou todos os colegas para solicitar uma reunião com o 

prefeito para buscar saber como irão definir esse decreto no município de Redenção, 

que fala sobre multa diária para empresas que descumprirem o decreto no valor de R$ 

50.000,00 e multa diária para cidadão comum no valor de R$ 150,00. Mas fica a 

preocupação, quem vai aplicar essas multas? O comércio que já sofreu tanto com a 
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pandemia, precisam discutir sobre isso melhor, como irão tratar sobre a exigência do 

passaporte de vacina em locais públicos. Assumiu a tribuna a vereadora Silvani 

Borges, que deu uma resposta aos vereadores e a população sobre o assunto que o 

vereador Nilton acabou de abordar, onde já convocou uma reunião junto ao comitê de 

crise com a participação dos representantes de todas as classes da sociedade. E foi 

colocado sobre o aperto de normas de segurança, sendo que já aumentou o numero de 

pessoas contaminadas e é uma das pessoas que citou essa cobrança da carteira de 

vacinação e como o Governador do Estado já se posicionou, precisam agora se 

adequar as novas normas estabelecidas pelo Decreto Estadual. Em seguida, o 

Presidente declarou aberta a ORDEM DO DIA: (Ausente vereador Hugo Tomé) Foi 

apresentado em discussão em 2º turno o Projeto de Lei 008 /2021 – CMR. Discutiu a 

matéria o vereador Rodrigo Universo, que afirmou que ainda estar em duvidas com 

relação o objetivo da proposição por que se trata de prioridades de asfaltamento. 

Entende que a preposição parece ser muito boa, mas o prefeito em si já tem feito esse 

tipo de prioridade apresentada na referida matéria. Corre o risco em votarem uma lei 

que pode ficar sem serventia e até mesmo conflitante. Estão discutindo nos últimos 

dias o Plano Direito que trata sobre planejamento que precisam fazer e como fazer 

para o desenvolvimento de nossa cidade, e acredita que esse pensamento poderia ser 

incluso nesse plano. E pediu para o autor da matéria retirara-la de pauta, ou 

transforma-la em indicação que terá o apoio de todos os vereadores. E reforçou que é 

extremante a favor de asfaltar as ruas ao redor das escolas e postinhos, como o 

prefeito já vem fazendo. E solicitou a assessoria da casa para que se faça uma 

indicação mostrando a necessidade de priorizar essas ruas para asfaltamento. Acha 

extremamente importante, mas não ver necessidade de se colocar em um projeto de 

lei. Discutiu a matéria o vereador Denison Moreira, disse que falar das benfeitorias 

que a pavimentação asfáltica traz não precisa nem falar, e fica muito feliz por que 

Redenção ganhou mais um curso superior de arquitetura e urbanismo, e ver que isso 

vem acalhar com a administração do prefeito Marcelo vem tendo, que mostra o 

compromisso que tem com a coisa pública e que a lei é algo que é para todos sendo 

que o mandato é apenas quatro anos. Afirmou que acata o pedido do vereador Rodrigo 

Universo, mas que coloque essa proposição no Plano Diretor. Discutiu a matéria a 

vereadora Bella, disse que entende a indignação do vereador Denison que é a mesma 

de todos os colegas e que a preposição do vereador é excelente sendo que o prefeito 

Marcelo está prefeito e isso vai passar e não pode discordar do vereador Rodrigo 

quando diz que pode sim uma indicação assinada por todos os vereadores como 

mesmo objetivo. Mas parabenizou os vereadores Denison e Rodrigo pelo respeito que 

estão discutindo essa matéria. E precisam sim entrar em uma ação conjunta enquanto 

vereadores e parabenizou o vereador Denison por ter concordado de fazer essa 

cobrança de outra forma. Afirmou que estão no primeiro ano de mandato e acredita que 

já foram sim muitas obras sendo feitos e que no decorrer deste mandato muita coisa 

vai acontecer para melhorar ainda mais a nossa cidade. O Prefeito, atendendo o 

pedido do autor da matéria: Projeto de Lei 008 /2021 – CMR, o retirou de pauta. Em 
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seguida, apresentou em discussão única o Projeto de Decreto Legislativo n. 

008/2021–CMR. Como ninguém se manifestou, o mesmo foi à votação única e final. 

FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Por não haver mais o que deliberar na Ordem 

do Dia, o senhor Presidente passou a presente sessão a fase de EXPLICAÇÃO 

PESSOAL: todos 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 nove horas e quinze minutos. Pela aprovação. Gabriel 

Salomão ________________ Presidente. Bella ______________ 1ª Secretária. 

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