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ATA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª SESSÃO 
ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

 

Às nove horas, do dia nove 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 e 
Hugo Tomé na 2ª Secretaria. Solicitou a 1ª Secretária a fazer verificação do quórum. 
Houve quórum, com a ausência dos vereadores Bella e Delegado Washington. A 
ausência da vereadora Bella que 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: 
Salmos 96: 5, pelo 2º Secretário. Em seguida, solicitou a 1ª Secretária a fazer a leitura 
do EXPEDIENTE: Ata da 23ª Sessão Ordinária, realizada em 08.12.21; Projeto de 
Lei nº 016/21-GPM/RED, de 22.11.21, oriundo do Poder Executivo, que Estima a 
Receita e fixa a Despesa do Município de Redenção, Estado do Pará, para o Exercício 
de 2022 e, dá outras providências. Após, o Presidente passou a palavra ao Relator da 
Comissão de Finanças e Orçamento para apresentar parecer ao Projeto de Lei nº 
016/2021-GPM – (LOA), com as Emendas Impositivas em anexo. Assumiu a tribuna o 
vereador/relator Rodrigo Universo, disse que o projeto tem boa redação, não consta 
nenhum indicio de inconstitucionalidade, estando apto a tramitar a tramitar juntamente 
com as emendas impositivas apresentadas pelos vereadores. Em seguida, o 
Presidente apresentou em discussão o parecer supracitado ao Projeto de Lei n. 
016/210GPM – (LOA), com emendas impositivas em anexo. Mas antes determinou ao 
1º Secretário a fazer leitura das Emendas Impositivas: Emendas Impositivas do 
vereador Delegado Washington: Destina R$ 90.182,41 para manutenção de casas de 
apoio dentro e fora do Estado, destinado a casa de apoio de Barretos; Destina R$ 
90.182,41 para construção e aparelhamento da academia de saúde na rua A, setor 
Marechal Rondon, no antigo Fan Clube, anexo a casa de esportes; Emendas 
Impositivas do vereador Denison Moreira: destina R$ 45.000,91 para apoio financeiro 
a Associação Mulheres de Raça; destina R$ 90.182,41 para construção e 
aparelhamento para academia de saúde na Avenida Marechal Rondon, em frente a 
Escola Maria Onice, setor Marechal Rondon; Destina R$ 45.000,91 para manutenção 
de casas de apoio dentro e fora do Estado, destinado a casa de apoio de Barretos; 
Emendas Impositivas do vereador Jurandir Guedes: Destina R$ 180.364,83 para 
construção e aparelhamento da academia de saúde na avenida Olga Lustosa, em 
frente a Escola Ronan Fidelis, setor Capuava II; Emendas Impositivas do vereador 
Rodrigo Universo: destina R$ 180.364,83 para reforma do telhado do Hospital 
Materno Infantil; Emendas Impositivas do vereador Zé Roberto: destina R$ 
90.182,41para manutenção de casas de apoio dentro e fora do Estado a ser destinado 
a Casa de Apoio de Barretos; R$ 45.091,20 para apoio financeiro a Associação 
Mulheres de Raça; destina R$ 45.091,20 para a construção de um estacionamento no 
canteiro central da avenida Brasil em frente o Hospital Regional do Araguaia; Emendas 
Impositivas do vereador Evilázio Chaves: destina R$ 90.182,41 para a construção e 
aparelhamento da academia de saúde na rotatória do setor Jardim América; destina R$ 
90.182,41 para a construção de uma praça na rotatória do setor Jardim América; 
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Vereador Renival Pé Quente: destina R$ 180.364,83 para construção e aparelhamento 
da academia de saúde no setor Vila da Pedra, entre as ruas 29 e 27; Emendas 
Impositivas do vereador Nilton César: destina R$ 90.182,41 para manutenção de 
casas de apoio dentro e fora do município, destinado a Casa de Apoio de Barretos; 
destina R$ 90.182,41 para construção e aparelhamento de uma academia de saúde na 
Rua A, no setor Marechal Rondon, antigo Fan Club, anexo a quadra de esportes; 
Emendas Impositivas do vereador Leandro Onofre: destina R$ 90.182,41 para 
manutenção de casas de apoio dentro e fora do Estado, sendo destinada a Casa de 
Apoio de Barretos; destina R$ 45.091,20 para reforma e ampliação do posto de saúde 
na Arraiaporã III; destina R$ 10.000,00 de apoio financeiro a Escola de Futebol Raley; 
destina R$ 35,091,20 para a aquisição de iconoscópio binocular PH 7.000wz e quite de 
captura de imagem a ser destinado ao Hospital Materno Infantil; Emendas Impositivas 
do vereador Gabriel Salomão: destina R$ 90.182,41 para a construção de um 
estacionamento no canteiro central da avenida Brasil, enfrente no Hospital Regional do 
Araguaia; destina R$ 90.182,41 para aquisição de um equipamento de hematologia 
laboratorial características diferencial células em três partes especificas WBC, LYM, 
BID-GRÃ, LIN, BID-RBC, HCT a ser destinado ao Laboratório Municipal de Redenção; 
Emendas Impositivas do vereador Marcos Sergio: destina: R$ 40.000,00 para 
manutenção de casas de apoio dentro e fora do Estado, sendo destinada a Casa de 
Apoio de Barretos; destina R$ 50.000,00 de apoio financeiro a Associação R$ 13 de 
Maio Esporte Clube, Inscrita no CNPJ 092.850.090-0001/54; destina R$ 90.36483 para 
construção e aparelhamento para academia de saúde a ser implantada no Central Park 
– Setor Frigorifico; Emendas Impositivas da vereadora Silvani Borges: destina R$ 
105,182,42 para construção e aparelhamento de uma academia de saúde a ser 
implantada na Vila Espírito Santo – Zona Rural do município de Redenção; destina R$ 
65,182,41 para construção e aparelhamento de uma academia de saúde a ser 
implantada no setor Viviane; destina R$ 50.000,00 para aquisição de um equipamento 
de Pet Suite, para ser destinado ao CER; Emendas Impositivas da vereadora Bella: 
destina R$ 90.182,41 para reforma e ampliação do posto de saúde do setor Jardim 
Ariane; destina R$ 90.182,41 de apoio financeiro a fazenda Esperança, Fazenda Mom 
Senhor São Sebastião; Emendas Impositivas do vereador Hugo Tomé: destina R$ 
90.182,41 para construção e aparelhamento de academia de saúde na rotatória no 
setor Jardim América; destina R$ 90.182,41 para apoio financeiro a associação Novo 
13 Esporte Clube, CNPJ 34.383.564.0001-72. Após, o Presidente apresentou em 
votação o parecer apresentado pelo Relator ao Projeto de Lei nº 016/2021-GPM – 
(LOA), com as Emendas Impositivas em anexo. O PARECER FOI APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Em seguia, declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: Assumiu a 
tribuna o vereador Nilton César, que parabenizou os colegas pelas emendas 
impositivas, e em especial as indicadas que irão autorizar ao Poder Executivo a custear 
as Casas de Apoio fora do Estado do Pará, em especial a Casa de Barretos. É de 
conhecimento dos colegas e boa parte da população que enquanto cidadão representa 
uma instituição que trata de pessoas com câncer de forma gratuita, e essa instituição 
atendeu no ano passado 273.000 pessoas do Brasil inteiro, do Estado do Pará ela 
atendeu 1.743 pessoas, de Redenção só no ano passado ela atendeu 273 pessoas, e 
já este ano esse numero passou pra mais 200 pessoas atendidas. Um tratamento 
totalmente gratuito, porém, as casas de apoio que o hospital administra vivem 
superlotadas, e esse apoio que os colegas vereadores estão dando para que mais uma 
casa de apoio seja custeada pelo município lá em Barretos. Ressaltou que é a primeira 
vez que o município terá uma casa de apoio aos pacientes oncológicos em Barretos, e 
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deixa os seus agradecimento em nome de mais de 300 famílias de Redenção que 
atualmente tem alguém lá em Barretos em idas e voltas. E registrou sua felicidade em 
fechar esse ano com essa noticia a essas famílias, por que é muito difícil alguém 
receber uma noticia de câncer, e só agradeceu os colegas pelo apoio e juntos com o 
Prefeito possam entregar essa chave da casa de apoio em Barretos. Assumiu a tribuna 
a vereadora Silvani Borges, disse ficar muito feliz pela aprovação das emendas 
impositivas dos vereadores que vem de real encontro com a necessidade de nossa 
população. Parabenizou o vereador Leandro Onofre pela sua indicação pelo 
endoscópio para o hospital Materno Infantil, um aparelho que evitara que muitas 
mulheres tenham câncer. Fica feliz também pela união dos vereadores para a 
construção de uma da casa de apoio em Barretos. Comentou sobre as suas emendas 
impositivas e afirmou que as academias públicas trabalham a saúde e as pessoas 
poderão desenvolver suas atividades físicas com mais disponibilidade, e a sua emenda 
foi destinada ao setor Jardim Ariane; também outra parte para academia Vila Espirito 
Santo nesse mesmo sentido, e outra parte para a compra do aparelho pet suíte, para 
cuidar das crianças com deficiência motora. Assumiu a tribuna o vereador Denison 
Moreira, que ficou feliz em poder ver as indicações dos colegas e quando indicam para 
construção de academias trabalham sim a saúde do povo. E destinou parte do seu 
recurso para a Instituição Mulheres de Raça que fazem um grande trabalho em nossa 
cidade. Assumiu a tribuna o vereador Leandro Onofre, disse que fica muito feliz em 
poder destinar recurso para construção da Casa de Apoio em Barretos e parabenizou a 
todos os colegas, em especial o vereador Nilton César. Uma de suas indicações de 
recurso foi de R$ 45.091,20 para reforma e ampliação do Posto de Saúde da colônia 
Inajá, e agradeceu de público o Prefeito Marcelo que ainda neste ano fez essa reforma 
e ampliação desse posto, onde também teve a indicação da vereadora Bella, vereador 
Renival e vereadora Silvani Borges nesse mesmo sentido, portanto, quer destinar esse 
valor de R$ 45.091,20  para a Casa de Apoio em Belém-PA, por que precisam se unir e 
fazer melhorar aquele lugar. Mas já deu graças a Deus por já terem ele, que é diferente 
de Barretos, mas precisam melhorar. Assumiu a tribuna o vereador Jurandir Guedes, 
disse que ficar muito feliz em poder fazer uma indicação para construção e 
aparelhamento de uma academia de saúde ar livre. Disse que há décadas o campo do 
setor Capuava está abandonado, e ver que o esporte não chegar nesse setor, para 
conseguir uma patrol para esse campo o secretário não atende. Mas tem o privilegio de 
destinar sua emenda impositiva no valor de R$ 180.000,00 para construção de uma 
academia no percurso entre Mobral e Escola Ronan Fidelis, devido a necessidade dos 
desportistas antes de exercer suas atividades esportivas no campo do Capuava poder 
fazer exercícios antes, como também os alunos dessa escola. E pediu para a 
secretaria de esportes de redenção dá uma atenção especial para esse Campo no 
Capuava. Assumiu a tribuna o vereador Zé Roberto, que trouxe uma retrospectiva do 
que fizeram durante esse ano citando o nome de cada vereador desta casa. Fica muito 
feliz pelos valores destinados a Casa de Apoio em Barretos, mas gostaria de saber das 
ações de prevenção as doenças, por que é melhor que tratar das doenças. Cita o nome 
do vereador Nilton César por que também atuou muito na área da saúde em busca de 
salvar vidas nos seus primeiros mandatos como o senhor Orisvaldo, Eduardo, Nilva, 
Oséias, Valdete Sibério, essas são as pessoas que lhes ajudou espontaneamente com 
contribuições para que sua pessoa salvasse vidas. Casa de Apoio em Barretos é 
necessário. Enquanto politico sempre buscou efetivar casas de apoios em locais 
estratégicos em outros centros para ajudar a população na área da saúde. E deixaram 
um legado nessa área da saúde. Disse que esta Casa deve ser respeitada não só pela 
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cidade, mas pelo país, se todas as câmaras trabalhassem assim como seria bom, e já 
estão fazendo história. Contribuiu com as Mulheres de Raça, contribuiu com o 
estacionamento do Hospital Regional e parcela de apoio ao Hospital do Amor. E 
agradeceu o partido do AVANTE que contribuiu com sua volta a esta casa, na pessoa 
do senhor Cadu que lhe convidou. E acredita que juntos irão fazer uma Redenção 
melhor e que acredita dificilmente seriam substituídos, e que irão sim ser lembrados no 
futuro. Pediu para fazerem indicação para aquisição de veículo para a Casa de Apoio 
em Barretos e isso fazer juntos. E uma pessoa em Barretos e outra em Belém para dá 
assistência ao nosso povo de Redenção e região. Assumiu a tribuna o vereador 
Rodrigo Universo, que apresentou Requerimento Verbal, que requer a antecipação 
da sessão ordinária de amanhã para ser realizada após está, em vista que amanhã 
terão apenas uma única matéria a ser deliberada. O Presidente apresentou em votação 
Requerimento verbal apresentado pelo vereador Rodrigo Universo supracitado. FOI 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Em seguida, o Presidente declarou aberta a 
ORDEM DO DIA: (Ausentes os vereadores Bella e Delegado Washington) Apresentou em 
discussão em 1º turno o Projeto de Lei nº 016/2021 – GPM – (LOA) juntamente com 
as Emendas Impositivas apresentadas. Como ninguém se manifestou, o Presidente 
apresentou em votação em 1º turno a referida matéria supracitada com as Emendas 
Impositivas apresentadas. FOI APROVADA 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 
palavra. Nas considerações finais: O Presidente agradeceu a presença de todos e os 
convidou para a próxima sessão ordinária que acontecerá logo após esta. E por não 
haver mais o que deliberar, deu por encerrada esta sessão às nove horas e quarenta e 
oito minutos. Pela aprovação. Gabriel Salomão ________________ Presidente. 
Denison Moreira ______________ 1ª Secretária. Hugo Tomé ________________ 2º 
Secretário.  ************************************************************************************** 
**************************************************************************************************** 
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