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ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 
 

Às nove horas, do dia vinte e dois 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 

Denison Moreira na 2ª Secretaria. Solicitou a 1ª Secretária a fazer verificação do 

quórum. Houve quórum, com a ausência do vereador Hugo Tomé. 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 6ª 

Sessão Ordinária, realizada em 21.03.22; Projeto de Lei Complementar nº 005/22- 

GPM de 14.03.22, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a revogação das 

Leis Complementares 083 de 30 de junho de 2015 e 091 de 09 de novembro de 2016, 

que dispõe sobre a criação e efetivação do cargo de Guarda de Segurança Patrimonial 

e, dá outras providências; Projeto de Lei nº 001/22-GPM de 17.03.22, de autoria do 

Poder Executivo, que dispõe sobre a consolidação e alteração da Lei Municipal de 08 

de novembro de 1991 e da Lei Municipal n569 de 28 de dezembro de 2009 e, dá outras 

providências; Projeto de Decreto Legislativo nº 003/21- GPM de 21.03.22, de autoria 

da Mesa Diretora, que e, altera a nomenclatura da EMEF BELA VISTA que passa a ser 

EMEIF BELA VISTA; Projeto de Decreto Legislativo nº 004/21- GPM de 21.03.22, de 

autoria da Mesa Diretora, que altera a nomenclatura da EMEF ESPÍRITO SANTO, que 

passa a ser EMEIF SÃO LUCAS; Moção de Congratulações nº. 002/2022-CMR, de 

22/03/2022, de autoria do Vereador Jurandir Guedes, que propõe Moção Congratulações ao 

Grupo Tático Operacional 7º BPM/PA; Indicação 026/22-CMR, de 22.03.22, de autoria do 

Vereador Jurandir Guedes que indica a necessidade da pavimentação asfáltica em toda 

extensão da Rua Dellys Vilas Boas no Setor Serrinha; Indicação 029/22-CMR, de 

22.03.22, de autoria do Vereador Zé Roberto, que indicam a necessidade do 

recapeamento asfáltico da Rua Paracatu entre a Avenida Santa Tereza e Avenida 

Walteloo Prudente, no Setor Vila Paulista; Indicação 032/22-CMR, de 22.03.22, de 

autoria dos Vereadores Prof. Marcos Sérgio e Hugo Tomé, que indica a necessidade da 

pavimentação asfáltica da Rua 13 de Maio, no Setor Santos Dumont; Indicação 

033/22-CMR, de 22.03.22, de autoria dos Vereadores Prof. Marcos Sérgio e Hugo 

Tomé, que indica a necessidade da pavimentação asfáltica da Rua Tamandaré, no 

Setor Santos Dumont; Indicação 034/22-CMR, de 22.03.22, de autoria dos Vereadores 

Marcos Sérgio, que indica a necessidade da pavimentação asfáltica da Rua Tocantins, 

no Setor Santos Dumont; Indicação 043/22-CMR, de 22.03.22, de autoria do Vereador 

Evilázio Chaves que indica a necessidade do patrolhamento e cascalhamento da 
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Vicinal Curt France; Indicação 044/22-CMR, de 22.03.22, de autoria do Vereador 

Evilázio Chaves que indica a necessidade do recapeamento asfáltico da Avenida 

Graciliano Ramos, no Setor Planalto; Indicação 047/22-CMR, de 21.03.22, de autoria 

do Vereador Evilázio Chaves que indica a necessidade da liberação do uso mascaras 

em ambientes fechados; Indicação 049/22-CMR, de 22.03.22, de autoria dos 

Vereadores Leandro Onofre e Gabriel Salomão que indicam a necessidade da 

construção de um estacionamento no canteiro central e a construção do ponto de táxi e 

moto taxi em frente ao Hospital Regional Público do Araguaia. Pela ordem o vereador 

Denison Moreira solicitou ao Presidente a inclusão na pauta da Indicação 050/22-

CMR, de sua autoria, que indica a realização da pavimentação asfáltica da Avenida Rui 

Barbosa, no setor Aripuanã. O Presidente acatou a referida solicitação e encaminhou 

para leitura. Oficio n. 22/2022-BRK, ao diretor da Agencia Reguladora de Água - 

SANEAGUA, assunto: visita técnica para acompanhamento das melhorias realizadas no 

sistema de abastecimento de água no município de Redenção. Em seguida, o 

Presidente fez ENCAMINHAMENTO: Para a Comissão de Justiça e Redação Final o 

Projeto de Lei Complementar nº 005/21-GPM; o Projeto de Lei nº 001/21-GPM; o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 003/22-CMR; e o Projeto de Decreto Legislativo 

nº 004/22-CMR. Em seguida, passou a palavra para o autor da Moção de 

Congratulações nº. 002/2022-CMR para apresentar defesa a mesma. Assumiu a tribuna o 

vereador Jurandir Guedes, que apresentou defesa a moção que homenageia por ato 

de bravura em salvar uma família que sofreu um acidente de automóvel, operação feita 

pela equipe do Tático Operacional do sargento Dourado, dos soldados Cledson e 

Pedreira. Por fim, solicitou o apoio os colegas para aprovação da matéria. Discutiu a 

matéria o vereador Rodrigo Universo, que parabenizou os saldados que fizeram parte 

desta operação e percebe que nunca a policia foi tão reconhecida como neste mandato. 

Informou que esta moção é um gesto de agradecimento por tudo que a Policia Militar 

tem feito por nossa cidade e município, e que nenhum momento de atuação da policia 

venha passar despercebido por esta casa por que sabe da importância de reconhecer 

aquilo que vem dando certo. Discutiu a matéria a vereadora Bella, disse que essa não 

é a primeira moção para a Policia Militar nesta gestão, essa legislatura tem feito o 

devido reconhecimento a esta classe que tem feito o seu trabalho não só de combate 

ao crime, mas também social. E de fato a policia militar tem sido bem aplaudida por 

esta legislatura. Por fim, se colocou a disposição. Discutiu a matéria a vereadora 

Silvani Borges, que também reconheceu o trabalho dos policiais militares 

homenageados e afirmou que tem o seu total apoio por que entender a importância de 

serem reconhecidos pelo que fazem com amor e dedicação. Discutiu a matéria o 

vereador Nilton César, que também apresentou palavras de elogios a classe da policia 

militar, em especial aos homenageados desta manhã e hipotecou o seu voto favorável 

a matéria com muita alegria. Discutiu a matéria o vereador Delegado Washington, que 

parabenizou os homenageados desta manhã reconhecendo que de fato esta classe 

vem desempenhando seu papel em defesa da vida da população. Informou que reuniu 

com o Coronel Alves ontem, devido a cobrança da população, para tratar da 
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necessidade de urgentemente a policia militar estar reativando o canal 190, e ira cobrar 

junto com os colegas a solicitação da reativação desse numero de forma gratuita junto 

a operadora VIVO. Como ninguém mais se manifestou, o Presidente apresentou em 

votação a Moção de Congratulações nº. 002/2022-CMR. FOI APROVADA POR 

UNANIMIDADE. Após, suspendeu a sessão por cinco minutos para entrega da moção 

aos homenageados. Após, o Presidente declarou reaberta a presente sessão, e 

declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: Assumiu a tribuna o vereador Rodrigo 

Universo, que comentou sobre um ofício encaminhando a esta casa da empresa 

DENIT em relação cobrança feita por esta casa sobre atenção especial ao trecho da 

faculdade FIC onde ocorre inúmeros acidentes, e tiveram uma resposta positiva do 

DENIT e na sessão de amanhã será lido esse oficio na integral pela mesa diretora, e 

afirmou que a resposta veio em menos de quarenta dias. E no oficio consta as medidas 

que serão colocadas para garantir melhor segurança para os alunos daquela faculdade. 

Mas percebeu que por falta de registrou dos acidentes ocorridos as medidas que serão 

tomadas pode ser aquém daquilo que esperam, mas buscará informações sobre os 

acidentes ali ocorridos para apresentar como provas que ali é realmente um lugar de 

grande risco. Em aparte, a vereadora Silvani Borges, disse que tanto no Hospital Iraci 

e no Materno Infantil há a lista dos acidentes, nome das pessoas e locais do ocorrido 

registrados e é muito fácil de colher essas informações. Continuou o vereador Rodrigo 

Universo e afirmou que ira sim levar essa informação ao DENIT para buscarem mais 

segurança para aquela área. Assumiu a tribuna o vereador Evilázio Chaves, que 

defendeu as indicações de sua autoria, ressaltou que fez alguns ofícios pedindo a 

urgência na recuperação de algumas ruas de nossa cidade, por exemplo: Rua Robson 

Gurjão, Rua José Pereira Lima que já recebeu a operação tapa buracos e também a 

Rua Olga Lustosa. Esteve na vicinal que dá acesso a fazendo do Dr. Ederson e fez um 

oficio para que a Secretaria de Obras faça uma recuperação dessa estrada por ser 

onde estar localizada quatro jazidas de área, e pediu atenção especial, caso a 

prefeitura precisar de apoio dos empresários em relação a máquinas pode contar. 

Assumiu a tribuna o vereador Denison Moreira, que defendeu a indicação de sua 

autoria e mostrou através de Data Show vídeos que mostram a situação real e 

precárias que as ruas estão e precisam de reparação. Portanto pediu uma atenção 

especial do governo municipal na pavimentação asfáltica da Avenida Rui Barbosa, no 

setor Aripuanã. Por não haver matérias as serem deliberadas a Ordem do dia, o 

Presidente declarou aberta a fase de EXPLICAÇÂO PESSOAL: Assumiu a tribuna o 

vereador Zé Roberto, que chamou a atenção dos colegas vereadores para buscarem 

juntos o recapeamento da Avenida em frente ao Hospital São Vicente. E pediu para o 

governo municipal fazer um relatório anual das indicações que foram atendidas durante 

todo o ano. Acredita que o prefeito é um homem honesto e acredita que ainda nesse 

mandato estará sanado todas as dividas. Entende que oferecer moção é coisa seria, 

por as oferece para pessoas que merecem, e parabenizou a equipe da policia militar 

pela operação realizada que salvou vidas. Nas considerações finais: O Presidente 

agradeceu a presença de todos, e os convidou para a próxima sessão ordinária que 
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acontecerá amanhã no horário regimental. E por não haver mais o que deliberar, deu 

por encerrada esta sessão às dez horas e cinquenta minutos. Pela aprovação. Gabriel 

Salomão ________________ Presidente. Bella ______________ 1ª Secretária. 

Denison Moreira ________________ 2º Secretário. ***************************************  

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