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ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª SESSÃO 

ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 
 

Às nove horas, do dia vinte e dois 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. Solicitou ao 1º 

Secretário a fazer verificação do quórum. Houve quórum, com a ausência do vereador 

Delegado Washington, Neguinho Eletricista e Rodrigo Universo. 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 9: 1, pelo 2º 

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

da 1ª Sessão Ordinária, realizada em 21.02.22; Projeto de Lei Complementar nº 

001/21- GPM de 14.02.22, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a 

institucionalização do Programa de Desenvolvimento Econômico do Município de 

Redenção - PRODER e, dá outras providências; Projeto de Lei Complementar nº 

002/21- GPM de 14.02.22, de autoria do Poder Executivo, que dispõe à cerca da 

alteração do Artigo 140 da Lei Complementar 100 de 11 de março de 2019 e, dá outras 

providências; REQUERIMENTO nº 001/2022-CMR de 17/02/2022, de autoria do 

Vereador Denison Moreira, que Requer apresentação da Nova Diretoria da OAB 

Subseção Redenção – Pará, para o Triênio 2022/2024; Indicação 001/22-CMR, de 

22.02.22, de autoria do Vereador Gabriel Salomão, que indica a necessidade da 

construção de uma escola Municipal de Ensino Fundamental e uma Unidade Municipal 

De Ensino Infantil no Setor Jardim Viviane; Indicação 002/22-CMR, de 22.02.22, de 

autoria dos Vereadores Professor Marcos Sérgio e Hugo Tomé, que indicam a 

necessidade da pavimentação asfáltica da Avenida Acará no trecho entre a Avenida 

Araguaia até encontro do Setor Jardim América; Indicação 003/22-CMR, de 22.02.22, 

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

estrada da Comunidade Cento dos Morais; Indicação 004/22-CMR, de 22.02.22, de 

autoria do Vereador Renival Presidente Pé Quente, que indicam a necessidade da 

pavimentação asfáltica da Rua 09 e um trecho da Avenida Juscelino Kubitscheck, no 

Setor Planalto I; Indicação 005/22-CMR, de 22.02.22, de autoria do Vereador Jurandir 

Guedes, que indicam a necessidade de adaptação de uma área destinada ao Esporte 

Redical de Acrobacias em Motos e Som Automobilístico; Indicação 006/22-CMR, de 

22.02.22, de autoria dos Vereadores Leandro Onofre e Hugo Tomé, que indicam a 

necessidade de estacionamento na Avenida Thompson Filho; Indicação 007/22-CMR, 

de 22.02.22, de autoria do Vereador Neguinho Eletricista, que indica a necessidade da 

construção de uma ponte na Colônia Capetinga na estrada que dá acesso à escola e a 
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Fazenda São Jorge (FOI RETIRADA DE PAUTA EM FUNÇÃO DA AUSENCIA DO 

AUTOR). O Presidente solicitou que fosse incluso na pauta e lido o Projeto de Lei 

Complementar n. 003/22-GPM, que Institui o regime de Previdência Complementar no 

âmbito do Município de Redenção-PA, fixa o limite máximo para concessão de 

aposentadorias e pensão para o limite de previdência que trata o artigo n. 40, da 

Constituição Federal, autoriza adesão e a planos e benefícios de previdência 

complementar, e dá outras providencias; Oficio n. 322 DL 2021, ao Presidente da 

Câmara, assunto moção n. 668/2021 de autoria do deputado Alex Santiago; Oficio 

012/22 da Prefeitura Municipal, ao presidente, assunto respostas das indicações; Oficio 

n. 019, do Gabinete da Secretaria de Cultura e Lazer, assunto alteração de 

nomenclatura da Escola Bela Vista. Em seguida, o Presidente fez 

ENCAMINHAMENTO: Para a Comissão de Justiça e Redação Final o Projeto de 

Lei Complementar nº 001/21-GPM; o Projeto de Lei Complementar nº 002/21-GPM; 

e o Projeto de Lei Complementar nº 003/21-GPM. Em seguida, o Presidente passou 

a palavra ao autor do Requerimento n. 001/2022 – CMR para defender a matéria. 

Assumiu a tribuna o vereador Denison Moreira, disse que sabe da importância da 

OAB que a cada dois anos acontece a eleição do Presidente e solicitou aos colegas 

para aprovarem esse requerimento para que amanhã estarem apresentando a nova 

diretoria desse órgão. Em seguida, o Presidente apresentou em discussão o 

Requerimento n. 001/2022-CMR. Como ninguém se manifestou, o mesmo foi à 

votação. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Na sequencia, declarou aberta a fase 

de TEMA LIVRE: Assumiu a tribuna a vereadora Bella, que apresentou defesa a 

indicação de sua autoria em parceria com o vereador Evilázio Chaves que solicita ao 

Poder Executivo a recuperação da estrada que dá acesso a Colônia Centro dos Morais, 

cobra uma atenção especial, mesmo em período de chuvas devido a necessidade que 

se apresenta. Informou que junto com o vereador Denison Moreira, com o apoio do 

Deputado Augusto Nicodemos, conseguiram atender mais de 500 pessoas com 

exames de vista e doação de óculos, 400 atendimentos com RG e 200 na emissão da 

carteira de trabalho. Por fim deixou o seu muito obrigado. Assumiu a tribuna o vereador 

Nilton César, que parabenizou a vereador Bella e vereador Denison pela ação e 

informou que também no período de recesso esteve na luta pela casa de apoio lá em 

Barretos e mais uma vez agradeceu aos colegas vereadores que atenderam sua 

indicação de incluir o custeio da casa de apoio para os pacientes que estão em 

tratamento em Barretos no orçamento do município. Fica muito grato por que essa 

situação, vem acompanhando há muitos anos e percebe que esta casa em Barretos de 

apoio trará muito alento aos que necessitam desse tratamento. Citou números de 

atendimento do hospital de Barretos onde atendeu só de Redenção mais de 300 

pessoas de forma gratuita. Ressaltou que há uma parte dos custos que são de 

obrigação do SUS mais o maior valor que supre as despesas desse hospital acontece 

por doações, onde o agronegócio tem se destacado. Assumiu a tribuna o vereador 

Marcos Sérgio, que defendeu a indicação n. 002 que indica a necessidade da 

pavimentação asfáltica da avenida Acara, onde passa pela Escola Eva Tomé e Creche 
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do setor Jardim América, e acredita que melhorara a trafegabilidade do setor Santos 

Dumont nessas localidades. Informou que o Governo Federal realizou um ajuste 

salarial para os professores de 33%, e pediu a sensibilidade do Governo Municipal para 

dá esse aumento de pelo menos 10% para os professores de Redenção também. A 

classe se movimenta em reuniões e agora solicita em tribuna para que isso se torne 

uma realidade. Assumiu a tribuna o vereador Leandro Onofre, que parabenizou a 

ação social dos vereadores Denison Moreira em parceria com a vereadora Bella que 

atenderam mais de mil pessoas, ação essa  que desafoga e muito as filas dos 

hospitais. Informou a vereadora Bella que já passou a solicitação para equipe da 

Secretaria de Obras para que seja dada uma atenção em toda a região da colônia 

Irraiaporã, inclusive no Centro dos Morais. Parabenizou o vereador Nilton César pela 

luta em prol do hospital do câncer em Barretos e sempre estará apoiando esta causa. 

Comentou sobre indicação em parceria com o vereador Hugo Tomé para construção 

de um estacionamento e praça no canteiro central da avenida Thompson Filho. Em 

aparte o vereador Nilton César, disse que nas audiências públicas do Plano Diretor 

também foi indicado que fosse dada uma atenção especial na construção de 

estacionamentos. Continuou o vereador Leandro Onofre, que agradeceu ao grupo de 

amigos que tem, e já fizeram alguns eventos juntos e nos dias 23 e 24 distribuíram um 

grande número de cestas básicas e agradeceu a esse grupo pelo apoio. Por fim 

convidou a todos que continuem acompanhando os trabalhos desta casa de leis. 

Assumiu a tribuna o vereador Jurandir Guedes, que solicitou que fosse passado um 

vídeo onde a equipe de Esportes Radicais dirigida pelo desportista Bala Osso realizada 

em uma cidade do Mato Grosso. Ressaltou que esse homem é de Redenção filho 

daqui que lutou para conseguir uma área para o desenvolvimento desse esporte em 

Redenção, mas não conseguiu, por isso teve que ir para outras cidades onde teve esse 

tipo de apoio, e sua indicação tem esse objetivo, conseguir uma área regular para 

esses homens apaixonados pelo esporte radical. Afirmou que está mais outros 

profissionais da área, que buscam esse espaço e apresenta essa proposta em busca 

de apoiar esta classe. Assumiu a tribuna o vereador Renival, que apresentou defesa a 

indicação que indica a necessidade de pavimentação asfáltica em um trecho pequeno 

próximo ao MIX Mateus, e há um baixo assinado de 253 assinaturas que pede ao 

Poder Executivo para pavimentar esse trecho citado. Assumiu a tribuna a vereadora 

Silvani Borges, que parabenizou os meninos do esporte radical e afirmou que tem sim 

o seu total apoio, por ser cultura e saúde. Disse que também as amigas da Silvani 

Borges no ano que passou fizeram a entrega de mais de 100 cestas e muitos 

brinquedos. Parabenizou a vereadora Bella e o vereador Denison pela realização 

dessa ação que atenderam muitas pessoas, e que se todos fizerem um pouquinho 

terão a Redenção que tanto sonham, e parabenizou a todos. Assumiu a tribuna o 

vereador Zé Roberto, disse que esta data marca o registro de um trabalho ardo desta 

casa de leis. Registrou os seus sentimentos pela partida do senhor Ivo Costa de sua 

cidade, conterrâneo, lembrou de seu amigo Ulices filho de Ivo Costa, amigo de infância. 

E pediu para o Presidente fazer uma referencia de registro de câmara para câmara de 
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Tupaciguara-MG, pelo falecimento do senhor Ivo Costa, seu amigo de infância. 

Comentou sobre a apresentação do senhor Bala Osso, um jovem, pai de família, que 

tinha um projeto grande e conseguiu conquistar seus sonhos, um profissional autentico, 

é um moço que conseguiu um estrutura tirado do seu suor e tudo aquilo que puderem 

fazer irão buscar, como foi pedido um espaço para esses profissionais do esporte 

radical. Assumiu a tribuna o vereador Denison Moreira, que parabenizou o vereador 

Nilton César pelo empenho de avançar em prol da casa de apoio em Barretos. E 

também aos colegas vereadores que também contribuíram no sentido de avançar na 

casa de apoio. Parabenizou o vereador Jurandir Guedes pela causa do grupo de 

esportes radicais e afirmou que também tem o seu total apoio. Disse que cada um tem 

um jeito de buscar fazer o mandato, mas muitas das vezes não conseguem realizar 

tudo que querem. No ano passado conseguiu realizar alguns exames de mamografia 

em parceria com deputados, por que se ficarem em Redenção de braços cruzados não 

conseguirão fazer muita coisa e isso o prefeito tem ensinado. Disse que é um absurdo 

não se ter disponível o exame de mamografia na cidade, e foram realizados 188 

mamografias e outros exames com dois dias de atendimentos. Já em parceria com a 

vereadora Bella, conseguiram realizar 526 exames de vistas com doação de óculos, 

400 emissões de RG e emissões de 200 carteiras de trabalho, e assim estão 

realizando o mandato de forma que venha contribuir com as pessoas. Em aparte o 

vereador Zé Roberto, disse que agora que veio entender a mensagem do mesmo, por 

que nunca pegou uma diária e nunca viajou e agora quer sim buscar mais benefícios 

para nossa cidade. Continuou o vereador Denison Moreira e afirmou que o nosso 

presidente nunca negou uma diária por que ele sabe o compromisso dos vereadores 

de buscar o melhor para nossa cidade e se colocou a disposição dos vereadores que 

queiram ir em busca de mais para Redenção. O Presidente suspendeu a sessão por 

cinco minutos para ouvirem o amigo Sergio Boca a respeito da busca de conseguirem 

um área para os apaixonados pelo esporte radical. Após, o Presidente reabriu a 

sessão. 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 dois minutos. Pela aprovação. Gabriel Salomão 

________________ Presidente. Bella ______________ 1ª Secretária. Hugo Tomé 

________________ 2º Secretário. Denison Moreira ________________ Vice-

presidente.  ************************************************************************************* 

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