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ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª SESSÃO 

ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 
 

Às nove horas, do dia vinte e um do mês de fevereiro, do ano de dois mil e vinte e dois, 
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. O Presidente convidou 
o Prefeito Municipal Marcelo Borges para fazer parte da Mesa Diretiva dos trabalhos. 
Convidou para compor a TRIBUNA DE HONRA: Silvestre – Secretário de 
Administração, Eva Cristina – Secretária de Finanças, Manoel Marinho Líder de 
Governo, Manoel Secretário de Fazenda, Dorvalino – secretário de Esporte e a Telma 
Medeiros – Coordenadora da ASCON, Veridiana – chefe de gabinete, o senhor 
Parazinho e o delegado Luiz Antônio.  Solicitou ao 1º Secretário a fazer verificação do 
quórum. Houve quórum, com a ausência do vereador Delegado Washington. 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: 7, 
pelo 2º Secretário. Em seguida, solicitou ao 1º Secretário a fazer a leitura do 
EXPEDIENTE: Ata da 25ª Sessão Ordinária, realizada, em 09.12.21; Mensagem do 
Executivo. Em seguida, o Presidente convidou o Prefeito Municipal para fazer uso da 
tribuna e realizar pronunciamento sobre a sua mensagem de planejamento de governo 
para o ano de 2022. Assumiu a tribuna o Prefeito Municipal – Excelentíssimo senhor 
Marcelo Borges, que agradeceu a todos presentes e aproveitou o momento para 
pessoalmente agradecer o apoio recebido no ano que se passou por esta casa de leis, 
agradeceu pela agilidade que foram votados os projetos de leis e o bom 
relacionamento construído ao logo do primeiro ano de mandato. Apresentou o relatório 
de todas as atividades realizadas por cada secretaria de governo de forma detalhada. 
Reforçou a importância da parceria entre prefeitura e poder legislativo, e conta com 
sugestões de ideias do legislativo para nortear os trabalhos do poder executivo que 
sempre busca melhora suas atividades e desejou sucesso no ano de 2022 para esta 
casa de leis, poder executivo e nossa cidade de Redenção. Informou que ontem 
recebeu um comunicado do Governo do Estado que lhe informou que amanha estará 
em Redenção para entrega de compromissos importantes para a nossa cidade. 
Ressaltou que o Governador Helder estará assinando apenas trinta por cento do que 
foi ver em Belém nos últimos dias, será entregue na ocasião ambulância para alguns 
municípios, mas a de Redenção tem um diferencia, por que há uma UTI Neo Natal e 
UTI para transportar pacientes adultos, e isso representa um ganho extraordinário para 
Redenção. Entrega de veículo para o escritório da EMATER, assinatura de ordem de 
serviço para sinalização viária para horizontal e vertical, que sinalizara as principais 
ruas de nossa cidade, e assinatura para convenio de pavimentação viária da Avenida 
Marechal Rondon. Vinha lutando muito para realização desse sonho de pavimentação 
desta avenida, agora tudo se encaminha, uma vez que muito não acreditaram também 
no sonho que tinha de pavimentar a rua Benjamin Conste e hoje é uma realidade. 
Disse que o Governador Helder foi muito sensível a esse pedido, e essa é uma grande 
notícia para Redenção e para os munícipes e buscara fazer muito mais, com 
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honestidade 100%. E que deputados entendam que investir em Redenção é um bom 
negócio para continuação dos mandatos. Sempre disse que se fosse eleito viajaria 
muito e esses são os resultados de suas viagens. E afirmou que estará sendo feito a 
convocação dos aprovados no concurso passado, e afirmou que esse foi o concurso 
mais limpo que já houve em Redenção por não ter carta marcada. Ainda nesta gestão 
realizara outro concurso para alcançar o numero maior de concursados, isso no sentido 
de salvar o fundo do IPMR para não quebrar. E sempre estará somando forças para 
governar esta cidade, e sempre conta com o apoio de todos. Assumiu a tribuna o 
vereador Denison Moreira, que parabenizou o prefeito Marcelo pelos números e 
trabalhos que foram feitos nesta gestão. Ficou feliz pelo anuncio do trabalho na 
avenida Marechal Rondon, mas tem fatos que só irão saber se forem vividos. Informou 
que seu sogro foi hospitalizado no Hospital Iraci e que precisou ser encaminhado para 
o Hospital Regional, mas precisava de uma ambulância ITU, e entende que tem coisa 
que não é admissível, sendo que o porte de nossa cidade já era para ter algo assim 
disponível, o seu sogro veio a falecer, mas acredita que essa ambulância UTI 
conseguida ira ainda salvar muitas vidas. Assumiu a tribuna o vereador Zé Roberto, 
que cumprimentou a todos presentes e disse que Redenção está crescendo, e temos 
um governo e um legislativo atuante. Tem visto os registros dos feitos desta gestão e 
fica feliz por que o secretariado recebe muito bem os vereadores. Marcou alguns 
pontos que precisam dar atenção, e um deles é que quando o governador estar 
chegando em nossa cidade a empresa de pavimentação asfáltica fica tampando os 
buracos no asfaltamento feito ano passado e acha que precisa ser visto a qualidade 
desse asfalto que foi feito ano passado. E sobre a dengue precisam tomar 
providencias. E sobre a ambulância UTI de fato é muito importante, e acredita que 
devem buscar conseguir para Redenção um hospital do homem e outro para mulher e 
uma aeronave UTI que também é importante. E sobre a ampliação do aeroporto, fara 
questão de doar o cascalho como contribuição. Se todos os governos fossem como o 
atual Redenção estaria muito melhor. Assumiu a tribuna a vereadora Bella, que 
cumprimentou a todos presentes, e disse que estar muito feliz por mais um ano, onde 
que o ano de 2021 não foi fácil em função de haver muitas percas. Fica muito feliz 
quando o prefeito mostra todos os trabalhos feitos no município de Redenção e já 
acompanhou o Governo em várias inaugurações de obras e acredita que foi o prefeito 
que mais fez trabalho no primeiro ano de mandato. Parabenizou o presidente da 
câmara que tem feito sua parte nesse processo, em que sempre tem buscado tramitar 
as matérias de origem do executivo para agilizar o processo de desenvolvimento de 
nossa cidade e se colocou a disposição. Assumiu a tribuna o vereador Renival, que 
parabenizou o prefeito pelo trabalho e pelo seu secretariado que vem sim 
desenvolvendo um grande trabalho em nossa cidade. O prefeito fez o compromisso de 
levar o asfalto para a rua 27 no setor Vila da Pedra, e agradeceu por isso. Agradeceu 
pela Rua 25 que dá acesso ao colégio do setor e espera que dê tudo certo sua 
pavimentação também. Ficou feliz pela conquista da ambulância UTI. Agradeceu ao 
secretario de saúde João Lúcio que lhe apoiou em ajudar uma família que passa por 
situação de familiar, necessitando de atendimento médico e já foi solucionado. Assumiu 
a tribuna o vereador Leandro Onofre, que cumprimentou todos presentes, disse que 
hoje é um dia importante para Redenção, principalmente para a câmara e o executivo 
pelo empenho que fazem sabe a importância desse dia, e que nesta casa foi servidor 
por 12 anos e nesta gestão estar sendo a melhor, em que o presidente da casa tem 
contribuído e muito com os tramites e afirmou que o mesmo é preparando para o cargo 
que estar ocupando. Ano passado foi meio turbulento, mas estão aqui. Pediu ao 
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secretario de governo para continuar o que estão fazendo, como também todos os 
coordenadores por que Redenção precisa de todos. Assumiu a tribuna o vereador 
Marcos Sérgio, que cumprimentou a todos presentes, e agradeceu a Deus pela 
primeira sessão do ano de 2022 e que estar junto com a população de Redenção. 
Disse que o Vereador Delegado Washington está resolvendo problemas particulares, 
mas logo estará de volta.  E afirmou que estar junto com o prefeito com esse proposito 
de lutar por esta cidade e reconhece o trabalho e esforço do mesmo, no entanto, pediu 
seu apoio com esse objetivo de conseguir melhorias para nossa cidade, há nove anos 
estar lutando por uma quadra de esportes para a escola São Raimundo, outra luta que 
busca conseguir é o muro ao entorno do Cemitério local, para amenizar o pensamento 
dos moradores do projeto casulo. Sobre a avenida Acara, próximo a creche precisa de 
pavimentação asfáltica e conta com o prefeito em cada demanda citada. Espera terem 
um ano produtivo, mas sempre através do dialogo. Assumiu a tribuna o vereador 
Rodrigo Universo, que cumprimentou a todos e falou estar muito feliz em poder iniciar 
mais um ano nesta casa de leis e no seu ponto de vista o ano de 2021 foi um ano 
acima da expectativa, e acredita que esta safra de vereadores já entrou muito mais 
sabido e isso facilitou muito. E o prefeito foi muito feliz quando afirmou que tem uma 
boa relação entre o poder legislativo que isso é muito importante para o sucesso de 
sua gestão. Semana passada passou uma data 18 de fevereiro, muito importante de 
sua vida que fez 6 anos a morte de seu avô, mas no dia 19 se alegrou com o 
aniversario de seu filho. Ficou muito feliz pelo trabalho feito pelo poder executivo e 
ficou muito feliz pelos números, e acredita que irão chegar à marca de 100km de 
asfalto em Redenção nesta gestão. O nosso prefeito é muito simples e esse 
comportamento vem cativando a todos. Redenção cresceu muito e os problemas 
também, mas bom seria que tivessem tido prefeitos assim nas gestões passadas, mas 
isso não veio a caso. E acredita que os moradores ficam felizes por que os trabalhos 
não param e todos criam expectativas que logo chegar na sua rua. E percebe que o 
prefeito não troca o caminho certo pelo atalho, e percebe a sua preocupação de fazer 
obras de qualidade, portanto, fica muito feliz em poder subir nesta tribuna e defender o 
trabalho do mesmo por saber da honestidade e compromisso com o povo de 
Redenção. Assumiu a tribuna a vereadora Silvani Borges, que cumprimentou a todos 
presentes e parabenizou o prefeito pelo trabalho já realizado em prol do nosso 
município e que sempre estará apoiando o mesmo quando se trata do bem comum de 
nossa sociedade. Muitas pessoas lhe procuraram perguntando por que sumiu, e de fato 
sumiu mesmo, mas mesmo assim têm entregue algumas cestas básicas que costuma 
fazer todos os meses, mas dessa vez não fez divulgação. E informou que nos últimos 
dias busca acompanhar sua mãe que se encontra enferma e se não comparecer nos 
próximos dias é por que estará fazendo isso, uma vez que ama muito sua mãe e fara o 
que for possível para vê-la melhor. Assumiu a tribuna o vereador Nilton César, que 
lembrou do pai do vereador Rodrigo Universo, e pediu para o mesmo seguir os passos 
do mesmo. Alguém lhe perguntou se acreditava na honestidade do prefeito Marcelo, e 
nessa oportunidade contou uma história que comprova que o prefeito é honeste, 
portanto, acredita na honestidade do prefeito até que lhe prove o contrário. Solidarizou-
se com o vereador Denison pela perca do sogro. Também se solidarizou com a 
comunidade católica com a perca do Padre Bené. Ficou pesando que teve uma 
senhora que foi para o hospital Iraci e a mesma não teve a mesmo tramite de agilidade 
para ser levada ao hospital Regional como o sogro do Dr. Denison. Comentou sobre a 
falta do não uso do capacete, e isso pode justificar a tantos números de pacientes nos 
hospitais e precisam rever isso e tudo que depender para que o transito de Redenção 
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voltar a funcionar de forma efetiva, pode contar com sua pessoa e acredita que com os 
demais vereadores. Pediu para que fosse avaliado pela secretaria de obras sobre a 
qualidade dos produtos que estão sendo colocados nos asfaltos, por que em menos de 
um ano se faz necessário se fazer recuperação por causa da baixa qualidade. 
Destacou o trabalho do CAPS, assim como muitos também tem uma situação de saúde 
em casa, também tem sua mãe que é muito bem atendida por este extensão da saúde 
pública e agradeceu de publico a atenção dada a sua mãe, assim como vem 
atendendo muitos. Destacou a senhora Jucema – secretaria de ação social, que 
também tem lhe atendido quando precisou. E sobre o concurso público parabenizou o 
prefeito pela visão, para que haja mais concursados que contratados. Ressaltou que 
sempre que tem sessões procura autoridades ou representantes de nosso município 
para trazer algumas explanações a esta casa sobre o seu trabalho e pediu para o 
Presidente convidar nesta semana a Secretaria de Segurança Pública do Município. 
Nas considerações finais: O Presidente agradeceu a presença de todos e afirmou 
que o ano que passou aprendeu muito, fez muitas amizades e parabenizou a todos 
pelo trabalho. Parabenizou o prefeito que tem mostrado serviço e o que for de bem 
para Redenção ira sim está de acordo. Por fim, convidou a todos 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 vinte e quatro minutos. 
Pela aprovação. Gabriel Salomão ________________ Presidente. Bella 
______________ 1ª Secretária. Hugo Tomé ________________ 2º Secretário. 
Denison Moreira ________________ Vice-presidente.  ********************************** 
**************************************************************************************************** 
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