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ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª SESSÃO 
ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

 

Às nove horas, do dia oito 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, 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 dos vereadores Leandro Onofre 

e Delegado Washington. A ausência do vereador Leandro Onofre que foi justifica pela 

Mesa Diretora, dizendo que o mesmo está em Palmas-TO tratando da saúde. O 

Presidente convidou para TRIBUNA DE HONRA: Prefeito Marcelo, senhora Elza, 

senhora Marcia, senhor Luiz Augusto, senhora Veridiana, a Secretária de Assistência 

Social Jucema, Líder de Governo – senhor Marinho, e o senhor Adiles. 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 36: 5, pelo 2º 

Secretário. Em seguida, solicitou a 1ª Secretária a fazer a leitura do EXPEDIENTE: Ata 

da 22ª Sessão Ordinária, realizada em 07.12.21; 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; Moção de Pesar nº. 020/2021-

CMR, de 07/12/2021, de autoria dos Vereadores de Redenção, que propõe Moção de 

Pesar à família Veronese; Indicação 138/21-CMR, de 08.12.21, de autoria do Vereador 

Professor Marcos Sérgio, que indica a necessidade da construção de uma ponte/bueiro 

na Avenida Perimetral, no Setor Santos Dumont; Indicação 139/21-CMR, de 08.12.21, 

de autoria do Vereador Neguinho Eletricista, que indica a necessidade da reforma da 

Quadra Poliesportiva o Setor Marechal Rondon; Indicação 140/21-CMR, de 08.12.21, 

de autoria do Vereador Evilázio Chaves, que indica a necessidade da recuperação da e 

cascalhamento das estradas vicinais das Colônias Consolação e Estiva; Indicação 

141/21-CMR, de 08.12.21, de autoria do Vereador Jurandir Guedes, que indica a 

necessidade da revitalização asfáltica da Avenida Olga Lustosa em toda sua extensão; 

Indicação 142/21-CMR, de 08.12.21, de autoria do Vereador Renival Pé Quente, que 

indica a necessidade da pavimentação asfáltica da Rua 25, no Setor Independência; 

Oficio n. 015/21-SINDSAUDE, ao Presidente da Câmara, que solicita que insira 

emenda ao orçamento municipal que garanta a revisão salarial anual dos servidores da 

área da saúde municipal; Oficio n. 002/21-GPM, ao Presidente da Câmara, em 

resposta a indicações do Poder Legislativo; O Presidente apresentou para ser incluso 

na pauta o Requerimento de n. 014/21-CMR, autoria dos vereadores, que requer 

urgência especial na tramitação dos seguintes processos: Projeto de Lei Complementar 

n. 007/21-GPM, de 03.12.21, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a 
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alteração da Lei Complementar n. 058/2011, que reestruturou o Regime Próprio de 

Previdência Social do Município de Redenção-PA, e alteração do Plano de 

Amortização do déficit do Instituto de Previdência Municipal de Redenção-PA, e dá 

outras providências, e 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. Após a leitura das respectivas matérias citadas pela 1ª Secretária, o 

Presidente passou a palavra a um dos autores da Moção de pesar nº 020/2021-CMR, 

para apresentar defesa à mesma. Assumiu a tribuna o vereador Rodrigo Universo, 

disse que esta matéria dispensa comentários. Foi o vereador escolhido para defendê-la 

e anotou alguns adjetivos para falar sobre o senhor Arcelide Veronese, em que foi um 

dos mais importantes que já passou pela nossa prefeitura municipal, foi um 

comerciante, empresário, agricultor, pai de família, o qual tem a oportunidade de ver o 

fruto de sua família que demonstra a sua dedicação, homem com conduta equipada, 

onde nunca se viu o seu nome envolvido com qualquer situação que manchasse sua 

conduta. A arquitetura de nossa cidade bem feita com ruas e praças largas foi feita pelo 

senhor Arcelide. Ele já pensava desde o início que esta cidade se tornaria grande. Se 

existe um responsável para Redenção ser o que hoje é esse homem é Arcelide 

Veronese, portanto, lembra desse homem com muita alegria e só tem agradecer a 

Deus por ter nos dado por um bom tempo, onde somou com nossa cidade em diversas 

áreas que exerceu. Discutiu a matéria o vereador Zé Roberto, que também teceu 

elogios à pessoa do pioneiro e grande homem que foi o senhor Arcelide Veronese para 

o crescimento e desenvolvimento de nossa cidade, e que será de grande honra poder 

votar em tal e merecida homenagem, por que perderam o homem mais importante de 

Redenção. Discutiu a matéria à vereadora Silvani Borges, que também teceu palavras 

de elogios à pessoa e família e do senhor Arcilede Veronese, e acredita que a história 

desse homem é uma história única que sempre será lembrada e se sente honrada em 

poder fazer parte desta homenagem a esse grande homem que foi fundamental para o 

município de Redenção. Discutiu a matéria o vereador Denison Moreira, que também 

teceu palavras de reconhecimento e elogios à pessoa do senhor Arcelide Veronese, e 

se sente muito feliz em votar nessa matéria que tem como intuito homenageá-lo por 

tudo que fez por nossa cidade. E lembrou-se de alguns momentos que teve com o 

mesmo. Discutiu a matéria o vereador Nilton César, disse que é um momento muito 

importante em de poder compartilhar essa homenagem a esse grande homem que foi o 

senhor Arcelide Veronese. Tem no coração de sempre homenagear as pessoas em 

vida, mas nesse momento reconhecem uma pessoa que ficara na memoria do povo 

redencense por tudo que tem feito e foi para esta cidade. E espera em Deus que 

conforte toda família. Discutiu a matéria a vereadora Bella, disse que não conhecia 

particularmente, mas o seu pai o tinha como um homem de exemplo, teceu elogios 

pelo grande homem que foi e essa homenagem é de reconhecimento por tudo que fez 

por Redenção. Votara nessa moção com gratidão pelo grande homem que foi e tem 

certeza que essa família dará continuidade a tudo que o mesmo fez. Como ninguém 
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mais se manifestou, o Presidente apresentou em votação a referida moção. FOI 

APROVADA POR UNANIMIDADE. Em seguida, suspendeu a sessão por até dez 

minutos para verem um vídeo que conta parte da história do senhor Arcelide Veronese, 

após entrega da homenagem a família ilutada. Na sequencia, declarou reaberta a 

presente sessão ordinária. Apresentou em discussão o Requerimento n. 014/21-CMR. 

Discutiu a matéria o vereador Rodrigo Universo, que pediu apoio dos colegas para 

darem urgência na tramitação às duas matérias uma vez que foi bem alinhado e 

discutido entre os colegas. Como ninguém mais se manifestou, o referido 

Requerimento foi apresentado em votação. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. 

Em seguida, o Presidente nomeou o vereador Rodrigo Universo como Relator Ad-hod 

para apresentar parecer as seguintes matérias: Projeto de Lei Complementar n. 

007/21-GPM e Projeto de Lei n. 018/21-GPM. Assumiu a tribuna o vereador Rodrigo 

Universo, disse que o seu parecer é baseado no relatório e parecer jurídico desta casa 

de leis que conclui apresentado duas Emendas, Emenda Supressiva n. 001-21-CMR 

ao Projeto de Lei Complementar n. 007/21-GPM, que passa a ter a seguinte redação 

artigo 48, inciso 4º - De uma contribuição mensal do município incluindo suas 

autarquias e fundações relativas ao custo normal definida na reavaliação atuarial igual 

a 14.30 décimos percentuais, já incluída a taxa de administração necessária na 

organização e funcionamento da unidade gestora osculada sobre a remuneração e 

contribuição dos segurados ativos. Foi apresentada a Emenda Modificativa n. 001/21-

CMR ao Projeto de Lei Complementar n. 007/21-GPM, que altera o Artigo 4º do 

referido projeto, que passa a ter a seguinte redação: Artigo 4º - O Plano de amortização 

do regime próprio de previdência social – RPPS poderá ser altera através de lei 

especifica para fins de reajustamento devendo ser revisto todos os anos conforme 

resultados de reavaliação atuarial anual do município, bem como custo normal. 

Portanto, afirmou que a matéria e as emendas são constitucionais e que estão aptas a 

tramitar, portanto, seu parecer foi pela tramitação das matérias e votação separadas 

das emendas apresentadas. E sobre o Projeto de Lei n. 018/21-GPM, afirmou que o 

mesmo também é constitucional, tem boa redação e estar apto a tramitar por esta 

casa. Em seguida, o Presidente apresentou em discussão a Emenda Modificativa n. 

001/21-CMR. Discutiu a matéria o vereador Rodrigo Universo, que encaminhou a 

votação defendendo o voto contrário a emenda modificativa. O Presidente transferiu a 

presidência ao vice-presidente - vereador Denison Moreira, para tratar de assuntos 

pessoais. Assumiu presidência o vereador Denison Moreira, e convidou o vereador 

Neguinho Eletricista para assumir a 2ª Secretaria e o vereador Hugo Tomé a 1ª 

Secretaria. Discutiu a matéria o vereador Nilton César, disse a emenda modificativa é 

uma sugestão para o projeto de lei complementar n. 007/21-GPM, e como servidor 

público da Prefeitura a mais de trinta anos se sente obrigado pelo cargo que lhe foi 

concedido como vereador a defender os servidores efetivos da prefeitura que 

dependerão de uma aposentadoria decente. E quando apresentou uma emenda 

modificativa é para tão somente pedir aos colegas no sentido de substituir o ato de vir a 

ser decreto do executivo que viesse a ser através de lei nesta casa, por que hoje tem a 
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plena consciência e segurança que o prefeito Marcelo tem feito tudo que foi possível 

para ajudar resolver os problemas do IPMR, mas não sabem o que vai acontecer em 

um futuro bem próximo onde esses servidores precisarão dessa aposentadoria, por 

isso solicitou aos colegas para votarem a favor dessa modificação pesando em todos 

os servidores efetivos da prefeitura. Em Questão de Ordem, o vereador Zé Roberto, 

disse que tiveram uma reunião com os vereadores e o Presidente do IPMR e 

entenderam que a preocupação é grande. Solicitou do presidente do IPMR que o 

mesmo atendesse com uma relação dos aposentados, e passou para o Presidente que 

apreciasse essa lista de 88 pessoas com cargos importantes já aposentados, e 

parabenizou o vereador Nilton pela competência e também o prefeito pela capacidade. 

E acredita que esta casa tem apresentado uma harmonia fantástica e que quer o bem 

de todos. Como ninguém mais se manifestou, o Presidente apresentou em votação a 

Emenda modificativa n. 001/21-CMR. FOI REJEITADA PELA MAIORIA DOS 

VEREADORES. (Um voto a favor: vereador Nilton César; e sete votos contrários: 

vereadores Hugo Tomé, Neguinho Eletricista, Renival, Rodrigo Universo, Silvani 

Borges, Marcos Sérgio e Evilázio Chaves). Em seguida, foi apresentado em discussão 

a Emenda Supressiva n. 001/21-CMR. Como ninguém se manifestou, a mesma foi 

apresentada em votação. FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. Em seguida, o 

Presidente apresentou em discussão o Parecer do Relator Ad-hoc ao Projeto de Lei 

Complementar n. 007/21-GPM, junto com a Emenda Supressiva n. 001/21-CMR. Como 

ninguém se manifestou, o referido parecer ao Projeto de Lei Complementar n. 007/21-

GPM com a Emenda Supressiva n. 001/21-CMR foi apresentado em votação. O 

PARECER FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Na sequencia, foi apresentado em 

discussão o parecer ao Projeto de Lei n. 018/21-GPM. Como ninguém se manifestou, o 

mesmo foi a votação. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. . Em seguia, declarou 

aberta a fase de TEMA LIVRE: Todos os vereadores dispensaram o uso da fala. Em 

seguida, o Presidente declarou aberta a ORDEM DO DIA: (Ausentes os vereadores Bella, 

Gabriel Salomão, Delegado Washington, Jurandir Guedes) Apresentou em discussão em 2º 

Turno o Projeto de Lei 015 /2021–GPM. Como ninguém se manifestou, o mesmo foi à 

votação em 2º turno. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Apresentou em 

discussão única o Projeto de Lei Complementar n. 007/21-GPM. Discutiu a matéria o 

vereador Nilton César, disse que a Prefeitura está recolhendo mais para o INSS do 

que para o IPMR. Parabeniza os vereadores que não são servidores públicos efetivos, 

por que se mantiver essa mesma forma de recolhimento para a aposentadoria dos 

servidores, os efetivos serão prejudicados. Precisam tomar providencias para ajudar o 

prefeito a realizar concurso público, por que daqui dez anos pode faltar recurso para 

aposento dos servidores efetivos. Interessante que o IPMR que é o órgão que 

administra os recursos para aposentadoria, só há um servidor que é efetivo, os demais 

são contratados e contribuem com o INSS. A situação do IPPUR também não é 

diferente, e que possam ajudar o prefeito a realizar concurso para que essa conta 

possa ser proposicional para garantir a aposentadoria dos servidores que contribuem 

com o IPMR. O Presidente disse que por ter uma atividade profissional não é menos 



5 

 

importante a sua preocupação com os servidores públicos e é sim defensor de um 

concurso público e estar diante de uma enfermidade que vive o IPMR e sim tem 

preocupação com os servidores de Redenção. Como ninguém mais se manifestou, foi 

apresentado em votação única o Projeto de Lei Complementar n. 007/21-GPM. FOI 

APROVADO POR UNANIMIDADE. Em seguida, foi apresentado em discussão o 

Projeto de Lei n. 018/21-GPM. Discutiu a matéria o vereador Nilton César, que 

parabenizou o Prefeito que através desse projeto e diante a crise que vivem poderão 

facilitar a regulação de alguns impostos pagos pela comunidade de modo geral. Como 

ninguém se manifestou, o Presidente apresentou em votação única o Projeto de Lei n. 

018/21-GPM. 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 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 onze horas e trinta 

minutos. Pela aprovação. Denison Moreira ________________ Presidente. Hugo 

Tomé ______________ 1ª Secretária. Neguinho Eletricista ________________ 2º 

Secretário.  ************************************************************************************** 

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