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ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª SESSÃO 
ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

 

Às oito horas e quarenta minutos, sete 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 Denison Moreira na 1ª 

Secretaria, Zé Roberto na 2ª Secretaria. Solicitou a 1ª Secretária a fazer verificação do 

quórum. Houve quórum, com a ausência da vereadora Bella, que foi justifica pela Mesa 

Diretora, sendo que a mesma está acompanhando sua filha que se encontra 

hospitalizada. 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: 

Apocalipse 22: 21, pelo 2º Secretário. Em seguida, solicitou a 1ª Secretária a fazer a 

leitura do EXPEDIENTE: Ata da 21ª Sessão Ordinária, realizada em 06.12.21; 

Projeto de Lei nº 015/21- GPM, de 22.11.21, oriundo do Poder Executivo, que dispõe 

sobre a Política Municipal de Assistência Social e Institui o Sistema Único de 

assistência Social – SUAS, no Município de Redenção- PA e, dá outras providências; 

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 135/21-CMR, de 07.12.21, de autoria do Vereador Evilázio Chaves, que 

indica a necessidade da pavimentação asfáltica da Rua Monteiro Lobato Aripuanã; 

Indicação 136/21-CMR, de 07.12.21, de autoria do Vereador Gabriel Salomão, que 

indica a necessidade da limpeza e pavimentação asfáltica da Rua Pará no Setor Novo 

Horizonte; Indicação 137/21-CMR, de 07.12.21, de autoria do Vereador Neguinho 

Eletricista, que indica a necessidade da conclusão da pavimentação asfáltica da 

Avenida Dr. Paulo Quartins Barbosa no Setor Novo Horizonte. Em seguida, o 

Presidente incluiu na pauta e determinou ao 1º Secretário a fazer leitura das seguintes 

matérias: Projeto de Lei n. 018/21-GPM, de 03 de dezembro de 2021, que autoriza o 

Poder Executivo a conceder desconto no pagamento de imposto predial e territorial 

urbano IPTU e da taxa regular do Poder de Polícia – TPP 2022, e dá outras 

providências; e Projeto de Lei Complementar n. 007/21-GMP, de 03 de dezembro de 

2021, que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar n. 058/2011, que reestruturou 

o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Redenção-AP, e alteração do 

Plano de Amortização do déficit do Instituto de Previdência Municipal de Redenção-PA, 

e dá outras providências. Após a leitura, o Presidente fez ENCAMINHAMENTO: Para a 

Comissão de Justiça e Redação Final o Projeto de Lei n. 018/21-GPM e o Projeto de 

Lei Complementar n. 007/21-GMP. Em seguida, passou a palavra ao Relator da 

Comissão de Justiça e Redação Final para apresentar parecer ao Projeto de Lei 

015 /2021 – CMR. Assumiu a tribuna o vereador Evilázio Chaves, disse que a referida 
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matéria tem boa redação, é oportuna, não consta nenhuma inconstitucionalidade, 

portanto, apresentou parecer pela tramitação da mesma. Em seguida, o Presidente 

presentou em discussão o referido parecer supracitado. Como ninguém se manifestou, 

o mesmo foi apresentado em votação. O PARECER FOI APROVADO POR 

UNANIMIDADE. Em seguida, o Presidente passou a palavra ao Relator da Comissão 

de Justiça e Redação Final para apresentar parecer ao Projeto de Decreto 

Legislativo 009/2021–CMR. Assumiu a tribuna o vereador Evilázio Chaves, disse que 

a matéria tem boa redação, é oportuna, não consta nenhuma inconstitucionalidade, 

portanto, apresentou parecer pela tramitação da mesma. Em seguida, o Presidente 

presentou em discussão o referido parecer supracitado. Como ninguém se manifestou, 

o mesmo foi apresentado em votação. O PARECER FOI APROVADO POR 

UNANIMIDADE. Em seguia, declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: Assumiu a 

tribuna o vereador Evilázio Chaves, que parabenizou o Prefeito Municipal pela linda 

decoração natalina da Avenida Santa Tereza, agora com o asfalto zero, faltando 

apenas às faixas de sinalização de transito, portanto, parabenizou o Prefeito pela 

grande ornamentação de natal nesta Avenida. Assumiu a tribuna a vereadora Silvani 

Borges, disse que já elaborou um projeto que trata contra a violência a mulher e o 

colocara a apreciação do plenário. Nos últimos dias houve um aumento na violência 

contra a mulher em 40%, e é chamada diuturnamente para resolver esse tipo de 

problema e por inúmeras vezes a mulher sofre com tanta violência domestica por que 

não tem para onde ir. A violência domestica acontece em todas as classes sociais, mas 

o numero maior é na classe baixa. E parabenizou a Secretaria de Assistência Social 

pela assistência prestada quando apresentou um caso de violência domestica, e houve 

o amparo a mulher e seus filhos por algum tempo. Não poderia fechar esse ano sem 

tocar nesse assunto tão grave. Sabe que essa matéria não será votada neste ano, mas 

tem agenda marcada em Brasília-DF com a senhora Damares para levar esse 

demanda e inclusive quer levar essa reivindicação com a assinatura de todos os 

vereadores. Assumiu a tribuna o vereador Zé Roberto, que cobrou da prefeitura que 

aumente o ralo de vazão de água da quadra de esporte em frente à Agência da Caixa 

Econômica, para melhorar a limpeza da quadra nos períodos de chuva. Cobrou 

chuveiro elétrico nos postinhos de saúde, melhora na questão de energia que se 

encontra fraca. Comentou sobre a necessidade de buscarem empresas para Redenção 

no sentido de aumentar o numero de emprego em nossa cidade. Por fim, agradeceu a 

todos pela atenção. Em seguida, o Presidente declarou aberta a ORDEM DO DIA: 

(Ausente à vereadora Bella) Apresentou em discussão em 1º Turno o Projeto de Lei 015 

/2021–GPM. Como ninguém se manifestou, o mesmo foi à votação em 1º turno. FOI 

APROVADO POR UNANIMIDADE. Apresentou em discussão em turno único o 

Projeto de Decreto 009 /2021 – CMR. Como ninguém se manifestou, o mesmo foi 

apresentado em votação em turno único. 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: Assumiu a tribuna o vereador 

Nilton César, que ficou feliz com o pronunciamento da vereadora Silvani Borges sobre 
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a violência contra a mulher, e só em 2021 já ultrapassou o numero de 6.700 casos de 

violência contra essa classe, e precisam sim tomar providencias para que as mulheres 

sejam mais amparadas. E sobre o Decreto Estadual que exige o passaporte de 

vacinação, fez um apelo a pulação que procure tomar as vacinas por ser a única 

ferramenta que temos e que pode amenizar a situação desse vírus que estão 

atravessando. E há um investimento que pode ir para o ralo na compra das vacinas por 

ter tempo de validade e por questões culturais e religiosas pessoas não querem se 

submeter a vacinação, e de alguma maneira o Governo do Estado está transferido a 

responsabilidade de cobrar a vacinação para o empresário, sendo que recebe o poder 

de fiscalização para saber quem não tomou a vacina e exigir isso. E a seu ver essas 

politicas precisam ser revistas. É a favor da vacinação, mas pode deixar de comentar 

que o empresário já estar extremamente estrangulado em função da pandemia e agora 

ter que fiscalizar quem tomou ou não a vacina, não acha justo. Assumiu a tribuna o 

vereador Rodrigo Universo, que demonstrou sua felicidade de ter a oportunidade de 

ontem passar na Avenida Santa Tereza e a ver o quanto ficou bonita ornamentada com 

o clima natalino, e em ver a alegria no rosto dos seus filhos percebeu a importância de 

entendimento de criar esse clima harmonioso de natal. E o Prefeito Marcelo deu 

continuidade e potencializou esse clima, muito organizado, dando um estimulo para 

continuar na luta pelas as próximas gerações. Parabenizou o prefeito Marcelo por que 

valoriza esta data tão importante que tem também como objetivo valorizar a família. 

Assumiu a tribuna o vereador Jurandir Guedes, que parabenizou a atitude do prefeito 

Marcelo em decorar a Praça da Avenida Santa Tereza, mas também discordar de 

alguns fatos que viu acontecer, onde proprietários de amburguerias sendo fiscalizados, 

mas não tinha ninguém da vigilância sanitária cobrando a carteira de vacinação da 

população que se aglomerava na praça. Mas é a favor da decoração, mas tem sim que 

controlar o movimento nas praças no sentido de garantir a não proliferação do vírus e 

fiscalização do transito para f os condutores de veículos naquele local de grande 

movimentação. 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 cinquenta e sete minutos. Pela aprovação. Gabriel Salomão 

________________ Presidente. Denison Moreira ______________ 1ª Secretária. Zé 

Roberto ________________ 2º Secretário.  ************************************************* 
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