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ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 
 

Às nove horas, do dia vinte e um do mês de março, 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 e Hugo Tomé na 
2ª Secretaria e Denison Moreira na vice-presidência. Solicitou a 1ª Secretário a fazer 
verificação do quórum. Houve quórum, com a ausência do vereador Delegado 
Washington, que foi justificada pelo Presidente. 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 19: 1, pelo 2º Secretário. Em seguida, 
solicitou a 1ª Secretária a fazer a leitura do EXPEDIENTE: Ata da 5ª Sessão Ordinária, 
realizada em 23.02.22; Projeto de Lei Complementar nº 004/21- GPM de 14.03.22, de 
autoria do Poder Executivo, que Regulamenta o horário de funcionamento das casas de 
diversão noturna do Município de Redenção e, dá outras providências; Projeto de 
Decreto Legislativo nº 001/21- GPM de 18.03.22, de autoria da Mesa Diretora, que 
revoga o Decreto Legislativo nº 015/19 e, altera a nomenclatura da EMEIF 13 DE MAIO 
que passa a ser EMEF 13 DE MAIO; Projeto de Decreto Legislativo nº 002/21- GPM 
de 18.03.22, de autoria da Mesa Diretora, que revoga o Decreto Legislativo nº 016/19 e, 
altera a nomenclatura da EMEF ESPÍRITO SANTO, que passa a ser EMEIF ESPÍRITO 
SANTO; Indicação 018/22-CMR, de 21.03.22, de autoria do Vereador Jurandir Guedes, 
que indica a necessidade da pavimentação asfáltica da Rua do Mogno no Setor Campos 
Alto; Indicação 021/22-CMR, de 21.03.22, de autoria do Vereador Gabriel Salomão, que 
indica a necessidade da construção de calçadão no Setor Buriti I, II e III; Indicação 
024/22-CMR, de 21.03.22, de autoria do Vereador Jurandir Guedes, que indicam a 
necessidade da pavimentação asfáltica de todas as ruas e avenidas do Setor Central 
Parque (Frigorífico); Indicação 027/22-CMR, de 21.03.22, de autoria do Vereador Zé 
Roberto, que indica a necessidade da construção do hospital da Mulher; Indicação 
028/22-CMR, de 21.03.22, de autoria do Vereador Zé Roberto, que indica a necessidade 
da recapeamento asfáltico da Avenida Dr. Pedro Paulo Barcauí, no trecho entre a 
Avenida Santa Tereza e a Avenida Ministro Oscar Thompson Filho, nos Setores Vila 
Paulista e Umuarama; Indicação 030/22-CMR, de 21.03.22, de autoria do Vereador 
Marcos Sérgio, que indica a necessidade da construção de uma ponte/bueiro na 
Avenida Perimetral no Setor Santos Dumont; Indicação 031/22-CMR, de 21.03.22, de 
autoria do Vereador Marcos Sérgio, que indica a necessidade da construção de uma 
Quadra de Esportes na Escola de Ensino Fundamental São Raimundo; Indicação 
037/22-CMR, de 21.03.22, de autoria dos Vereadores Gabriel Salomão e  Neguinho 
Eletricista, que indicam a necessidade da limpeza e pavimentação asfáltica da Avenida 
Doutor Paulo Quartins Barbosa, no Setor Bela Vista; Indicação 038/22-CMR, de 
21.03.22, de autoria do Vereador Neguinho Eletricista, que indica a necessidade da 
pavimentação asfáltica da Avenida Carlos Ribeiro no Setor Bela Vista; Indicação 
039/22-CMR, de 21.03.22, de autoria dos Vereadores Gabriel Salomão e Vereadora 
Bella, que indicam a necessidade de aquisição de equipamentos cirúrgicos para o 
Centro Cirúrgico do Hospital Materno Infantil e Hospital Iraci Machado de Araújo; 
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Indicação 040/22-CMR, de 21.03.22, de autoria dos Vereadores Gabriel Salomão e 
Vereadora Bella, que indicam a necessidade de aquisição de equipamentos 
Odontológico para o Município; Indicação 041/22-CMR, de 21.03.22, de autoria do 
Vereador Evilázio Chaves que indica a necessidade do recapeamento asfáltico da 
Avenida Robson Gurjão no Setor Bela Vista; Indicação 042/22-CMR, de 21.03.22, de 
autoria do Vereador Evilázio Chaves que indica a necessidade do patrulhamento e 
cascalhamento da Vicinal Mutum (também como Vicinal Suprema). Em Questão de 
Ordem, o vereador Denison Moreira solicitou ao Presidente que incluísse na pauta a 
Indicação de n. 048/22-CMR, de sua autoria, que indica a necessidade de manutenção 
da vicinal que liga Redenção a Nova Esperança na extensão do nosso município, para 
fazer parte da pauta. O Presidente acatou a referida solicitação supracitada e 
determinou a 1ª Secretária a fazer leitura da mesma. Oficio n. 047/22-GPM, ao 
Presidente da Câmara, assunto: respostas as indicações. Em seguida, o Presidente fez 
ENCAMINHAMENTO: Para a Comissão de Justiça e Redação Final o Projeto de Lei 
Complementar nº 004/21-GPM; o Projeto de Decreto Legislativo nº 001/22-CMR e o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 002/22-CMR. Na sequencia, o Presidente declarou 
aberta a fase de TEMA LIVRE: Assumiu a tribuna a vereadora Silvani Borges, disse 
esteve em Belém-PA semana passada e esteve com o Deputado Gustavo Seffer que 
cobrou quanto à compra do mamógrafo para o município de Redenção e fez um vídeo 
registrando esse momento. Desde quando entrou nesta casa tem lutando em prol de 
fazer políticas públicas e fica muito feliz com esse resultado e hoje há um mamógrafo 
ultrapassado no Hospital Regional, que são oferecidos apenas 15 exames de 
mamografia por mês. E depois do mamógrafo ira lutar por mais, e ficou muito feliz pelo 
apoio do presidente que tem lhe ajudado. E afirmou que esse mamógrafo já está em 
fase de compra. Também esteve na CESPA com o Dr. Horácio onde fez o um pleito de 
500 implanons que tem hormônios que evitam a gravidez e já é certo que virá para 
Redenção esse beneficio e que será distribuído para pessoas que atendem o perfil. 
Afirmou que é contra o aborto e que é a favor da pessoa fazer uma laqueadura ou tomar 
o anticoncepcional, e hoje estar tramitando no Congresso uma lei para que a mulher 
possa fazer a laqueadura junto ao parto, e o critério é dois filhos ou acima de vinte e 
cinco anos. Assumiu a tribuna o vereador Denison Moreira, que disse que o governo 
fez a doação de um mamógrafo, e parabenizou o governador por essa grande doação. E 
afirmou que não consegue entender ainda a administração, não dá para aceitar que 
agora, depois de 39 anos o município ganha um mamógrafo, e acha isso inadmissível. E 
sobre a laqueadura afirmou que tem sim acompanhado e a pessoa só pode fazer com 
alguns critérios e afirmou que é um projeto da deputada Carmem Zanoto, que melhora 
sim a questão de proceder à laqueadura. Afirmou que a estrada dos Pebas está 
intrafegável e afirmou que não façam apenas raspagem e sim o cascalhamento dessa 
estrada. Assumiu a tribuna o vereador Rodrigo Universo, disse que de fato a pergunta 
é essa: por que tanto tempo para se conseguir um mamógrafo, de fato 39 anos e hoje a 
felicidade de receber esse mamógrafo que é uma conquista para as nossas mulheres. O 
segredo é correr a trás e que irão sim conseguir e outras pautas importantes como esta 
é que irão conseguir resolver problemas antigos em um prazo curto de tempo. E sobre a 
estrada dos Bebas de fato o trafego é grande e o período de inverno é intenso, mas com 
essa chuva fica difícil permanecer o trabalho de recuperação, mas depois, o verão 
chegando irão sim resolver da forma melhor. Comentou sobre o mutirão do serviço 
público que atendeu muitas pessoas no último fim de semana e quem ganhou com isso 
foi a população. Assumiu a tribuna o vereador Nilton Cesar, disse que os três tipos de 
câncer mais recorrente é pele, mama e útero, e esse mamógrafo ira sim ajudar em 
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salvar vidas. Disse que o deputado Dirceu trouxe para Redenção uma emenda de R$ 
1.000.000,00 para asfaltamento, um investimento que é bem vindo para Redenção, essa 
emenda contempla a vicinal Paudarquinho, e fica feliz porque andou muito de bicicleta 
para tomar banho no rio Pardarquinho, só observou que irão asfaltar um quilometro e se 
for de pedra passar a ser um e meio. Observou que para que discuta com o Governo 
para que comece de Redenção para a pote esse asfalto e não da ponte para Redenção 
sendo que esse valor não dará para pavimentar todo percurso. Assumiu a tribuna o 
vereador Jurandir Guedes, disse sobre o asfalto desse trecho de Redenção a Rio 
Paudarquinho precisa ser seguido e não vim de encontro a cidade. Informou que 
Redenção está intrafegável e solicitou ao jurídico da casa para fazer convite para o 
Secretario de Obras vir a esta casa prestar alguns esclarecimentos, por que a cidade 
está intrafegável e precisam dar pelo menos satisfação para sociedade do que o 
governo estar planejando de fazer e quais são os equipamentos que estão a disposição 
do governo para recuperar as ruas de nossa cidade e assim informar a sociedade. 
Assumiu a tribuna a vereadora Bella, que parabenizou a atuação da vereadora Silvani 
Borges e a parabenizou pela sua garra e dedicação em busca desse mamógrafo e 
parabenizou o deputado Seffer que abraçou essa causa e de fato recebem diariamente 
a cobrança das mulheres de nossa municipalidade sobre a carência desse mamógrafo, 
e afirmou que o Deputado Gustavo Seffer tem conquistado a sua admiração pela sua 
dedicação. E o Governador do Estado e Prefeito trás outra conquista que é uma creche 
para o setor Ipiranga, onde muitas famílias precisam trabalhar e não tem como deixar os 
seus filhos e mais uma vez agradece o Governador e deputado Gustavo Seffer e o 
empenho do prefeito Marcelo Borges. Afirmou que dá razão para o vereador Jurandir 
quando cobra a presença do secretario de obras nesta casa de leis onde a nossa cidade 
estar intrafegável, e citou nomes de ruas que realmente estão intrafegáveis. Chegou à 
conclusão que a demora de se ter um mamógrafo em Redenção foi por causa de 39 
anos de descaso, mas hoje juntos puderam resolver esse problema por que reclamaram 
e buscaram resolver esse problema. Em Questão de Ordem, o vereador Nilton César, 
solicitou a presidência que permitisse para que na próxima sexta-feira recebessem nesta 
casa de leis o Presidente da Comissão de Segurança do Município nesta casa de leis 
para ouvi-lo sendo que ficou marcado isso para o período de sessão anterior, mas 
tiveram que remarcar devido um imprevisto. Por não haver matérias as serem 
deliberadas a Ordem do dia, o Presidente declarou aberta a fase de EXPLICAÇÂO 
PESSOAL: Assumiu a tribuna a vereadora Silvani Borges, que agradeceu ao 
govenador e prefeito municipal pela tão sonhada Marechal Rondon prevista para ser 
asfaltada, lembrou que fez uma reunião em torno de 100 pessoas moradoras dessa 
avenida e cobravam do prefeito esse asfaltamento, dai por diante o prefeito disse que 
iria fazer. Também apresentou um requerimento nesta casa com esse intuito é foi 
aprovado por unanimidade e o prefeito foi por inúmeras vezes a Belém por que era 
também um sonho dele. Mas está junto com esta casa de leis para buscar o melhor para 
Redenção. Nas considerações finais: O Presidente agradeceu a presença de todos, e 
os convidou para o próximo período de sessões ordinárias do mês de março. E por não 
haver mais o que deliberar, deu por encerrada esta sessão às dez horas e quarenta 
minutos. Pela aprovação. Gabriel Salomão ________________ Presidente. Bella 
______________ 1ª Secretária. Hugo Tomé ________________ 2º Secretário. 
Denison Moreira ___________________ Vice-presidente. *********************************  
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