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ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 
 

Às nove horas, do dia vinte e quatro 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 Delegado Washington e Hugo 
Tomé. A ausência do Delegado Washington foi justificada pelo Presidente informando 
que o mesmo está em atividade parlamentar. 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 37: 5, pelo 2º Secretário. Convidou para 
fazer parte da TRIBUNA DE HONRA: O Sargento Paulo Henrique e toda a sua 
guarnição, e a Pastora Edite. Em seguida, solicitou a 1ª Secretária a fazer a leitura do 
EXPEDIENTE: Ata da 8ª Sessão Ordinária, realizada em 23.03.22; 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; 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. 003/2022-CMR, de 
23/03/2022, de autoria da vereadora Bella, que propõe Moção Congratulações ao 7º 
BPM Batalhão Araguaia; Indicação 051/22-CMR, de 24.03.22, de autoria do Vereador 
Nilton Cesar, que indica a necessidade de implantar um sistema integrado de gestão 
administrativa, nos moldes do sistema integrado da administração federal; Indicação 
053/22-CMR, de 24.03.22, de autoria do Vereador Jurandir Guedes, que indica a 
necessidade do recapeamento asfáltico em CBQU das vias internas do Terminal 
Rodoviário; Indicação 054/22-CMR, de 24.03.22, de autoria do Vereador Jurandir 
Guedes que indica a necessidade da reforma da pavimentação asfáltica da Rua 18 no 
Setor Oeste; Indicação 055/22-CMR, de 24.03.22, de autoria do Vereador Jurandir 
Guedes que indica a necessidade da reforma da pavimentação asfáltica da Rua 
Pioneiro José Pinto no Setor Serrinha; Indicação 056/22-CMR, de 24.03.22, de autoria 
do Vereador Jurandir Guedes que indica a necessidade da reforma de uma academia 
ao ar livre na Avenida Castelo Branco no setor Novo Horizonte, em frente ao antigo 
fórum; Indicação 057/22-CMR, de 24.03.22, de autoria do Vereador Jurandir Guedes 
que indica a necessidade da reforma da pavimentação asfáltica da Rua C3 no Setor 
Capuava; Indicação 058/22-CMR, de 24.03.22, de autoria do Vereador Jurandir 
Guedes que indica a necessidade da conclusão da pavimentação asfáltica e construção 
de um bueiro na Avenida JK esquina com a Rua 9 no Setor Capuava; Indicação 
059/22-CMR, de 24.03.22, de autoria do Vereador Jurandir Guedes que indica a 
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necessidade da pavimentação asfáltica em toda extensão da Rua C6 no Setor 
Capuava; Indicação 060/22-CMR, de 24.03.22, de autoria do Vereador Jurandir 
Guedes que indica a necessidade da pavimentação asfáltica em toda extensão da Rua 
C8 no Setor Capuava; Indicação 061/22-CMR, de 24.03.22, de autoria do Vereador 
Jurandir Guedes que indica a necessidade da pavimentação asfáltica da Avenida C8 no 
Setor Planalto; Indicação 062/22-CMR, de 24.03.22, de autoria do Vereador Nilton 
Cesar, que indica a necessidade de recuperação da Vicinal Ponte Nova, na Colônia 
Inajá, que atende ao transporte escolar dos alunos para a Escola Bela Vista; Indicação 
063/22-CMR, de 24.03.22, de autoria do Vereador Gabriel Salomão, que indica a 
necessidade de limpeza e a pavimentação da Rua Marechal Costa e Silva, no Setor 
Marechal Rondon; Indicação 064/22-CMR, de 24.03.22, de autoria dos Vereadores 
Leandro Onofre, Delegado Washington e Gabriel Salomão, que indicam a necessidade 
de recapeamento asfáltico da em toda extensão Rua Walteloo Prudente; Indicação 
066/22-CMR, de 24.03.22, de autoria dos Vereadores Prof. Marcos Sérgio, Evilázio 
Chaves, Hugo Tomé Neguinho eletricista  que indicam a necessidade da pavimentação  
asfáltica da Rua Brasil, no Setor Novo Horizonte; Indicação 067/22-CMR, de 24.03.22, 
de autoria da Vereadora Silvani Borges, que indica a necessidade da limpeza, 
cascalhamento e patrolamento do Setor Alto Paraná, iniciando pela Rua Esperança, 
que dá acesso a creche Professor Claudio Pereira; Indicação 068/22-CMR, de 
24.03.22, de autoria da Vereadora Silvani Borges, que indica a necessidade de 
realização de exames PSA Livre Total, no Laboratório Municipal; Indicação 069/22-
CMR, de 24.03.22, de autoria do Vereador Neguinho eletricista, que indica a 
necessidade do recapeamento asfáltico da Rua Frei Gil de Vila Nova, Núcleo Urbano. 
Pela ordem, o vereador Denison Moreira solicitou ao Presidente que fosse incluso na 
pauta a seguinte Indicação: Indicação n. 070/22-CMR, de autoria do vereador Denison 
Moreira, que indica a necessidade de limpeza e a pavimentação asfáltica da rua 
Guilhermino Carneiro Vaz do setor Bela Vista e Serrinha. O Presidente acatou a 
referida indicação e determinou a 1ª secretaria a fazer leitura da mesma. Após, o 
Presidente passou a palavra à autora da Moção de Congratulações nº. 003/2022-
CMR. Assumiu a tribuna a vereadora Bella, disse que esta câmara tem o prazer e a 
alegria de mostrar o trabalho da policia militar tanto no município como no Estado, e 
mais uma vez reconhece o trabalho prestado pela policia que socorreu a vida de uma 
criança conforme foi narrado na moção lida. Parabenizou os Sagento Paulo Henrique e 
o soldado Claudio, que fizeram os primeiros socorros e essa atitude salvou a vida de 
uma criança por nome Ravila. Portanto, estão prestando mais uma vez o reconhecido 
da policia militar e demostrou fotos que comprovam a ação de salvamento dessa 
criança e pediu o apoio dos colegas vereadores para aprovar essa merecida 
homenagem. Em seguida, o Presidente apresentou em discussão a referida moção. 
Discutiu a matéria o vereador Rodrigo Universo, que parabenizou a ação de 
salvamento feita pelo sargento Paulo Henrique e soldado Claudio, e afirmou que tem 
uma maior satisfação em votar em uma moção dirigida a policia militar, que nesse 
momento recebe a gratidão deste parlamento, por desempenhar atos de humanidade e 
amor, e na oportunidade trás a público o intuito de reconhecer dizendo hipotecar apoio 
a referida matéria. Discutiu a matearia o vereador Nilton César, que parabenizou o ato 
de humanidade e amor pelos dois policiais e hipotecou o seu apoio à matéria. Discutiu 
a matéria o vereadora Silvani Borges, que também teceu elogios aos dois policiais 
homenageados e reconheceu que de fato foi uma operação policial que trouxe um 
grande resultado para esta família, portanto, apresentou o seu reconhecimento aos 
policias e afirmou que a matéria tem o seu apoio. Discutiu a matéria o vereador Zé 
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Roberto, que também teceu elogios aos dois policiais e de fato foi uma operação 
policial que trouxe um grande resultado para esta família, portanto, apresentou o seu 
reconhecimento aos policias e afirmou que a matéria tem o seu apoio. Como ninguém 
mais se manifestou, o Presidente apresentou a referida moção em votação. FOI 
APROVADA POR UNANIMIDADE. Em seguida, suspendeu a sessão por até dez 
minutos para fazer a entrega da moção aos homenageados de hoje. Após, o Presidente 
declarou reaberta a presente sessão e passou a palavra ao Relator da Comissão de 
Justiça e Redação Final para apresentar parecer aos Projetos de Decreto 
Legislativo nºs 001, 002, 003 e 004/2022 – CMR. Assumiu a tribuna o vereador/relator 
Evilázio Chaves, disse que os projetos de decretos tem boa redação, são oportunos e 
não contem nenhuma irregularidade, portanto, estão aptos a tramitar. Em seguida, o 
Presidente apresentou em discussão o referido parecer supracitado. Como ninguém se 
manifestou, o referido parecer foi apresentado à votação. O PARECER FOI 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Após, o Presidente declarou aberta a fase de 
TEMA LIVRE: Assumiu a tribuna o vereador Denison Moreira, que parabenizou a 
vereadora Bella pela moção apresentada na manhã de hoje em homenagem a esses 
policiais por salvar a vida de uma criança. Defendeu a indicação de sua autoria 
solicitação a ação do Governo Municipal para a tomada de devida providencia ao que 
se refere. Informou que o seu amigo Cesar precisou dos serviços do SAMUR, que 
mudou o numero de atendimento e mesmo assim não atendeu  e a falta desse serviço 
incomoda, e precisam buscar resolver esse problema, portanto, pediu para reunir forças 
para restabelecer o atendimento pelo 192 e trazer esse Centro de Atendimento para 
sua localidade que é Redenção. Assumiu a tribuna a vereadora Silvani Borges, que 
também teceu criticas ao atendimento do SAMUR e citou casos de descasos para 
receber esse atendimento que essa unidade de pronto socorro estar incumbida de 
oferecer a população. Cobrou do governo o tratamento médico obrigatório por lei aos 
pacientes diagnosticados com câncer. Assumiu a tribuna o vereador Nilton César, que 
informou sobre a criação de um aplicativo para marcar consultas e exames, serão da 
mesma maneira que são feitas em laboratórios particulares assim o município fara. 
Disse que ao chegar o SAMUR em Redenção foi informado o numero via aplicativo, 
isso não pode acontecer, porque a maioria das pessoas não disponibiliza de internet ou 
crédito e existe uma parcela da sociedade que nem celular tem, mas como um cidadão 
de 80 a 90 anos vai conseguir acessar aplicativo de whatsapp para pedir socorro? 
Portanto precisam formalizar essa denuncia junto às autoridades responsáveis para 
resolver esse problema. Em Questão de Ordem, o vereador Rodrigo Universo, 
apresentou Requerimento Verbal, requerendo a antecipação da sessão de amanhã, 
para acontecer após esta, levando em consideração a viagem de alguns vereadores a 
Belém no próximo domingo. Assumiu a tribuna o vereador Leandro Onofre, pediu 
atenção especial nas indicações deste parlamento, onde os vereadores vão para as 
ruas ver as deficiências de nossa cidade e debate-las na semana sessão. Cobrou o 
estacionamento em frente o hospital regional, e que construa o ponto de moto taxi e o 
de taxi. Outra indicação é o recapeamento asfáltico da Avenida Walterloo Prudente, que 
há uma pavimentação de pedra e pede que faça o recapeamento asfáltico para 
melhorar a trafegabilidade. E afirmou que apresentar outras indicações que buscam 
melhorar a trafegabilidade de nossa cidade. Em aparte o vereador Zé Roberto, disse 
que comentou sobre destinação de uma verba para a construção do estacionamento 
em frente o Hospital Regional, também indicou a pavimentação asfáltica da avenida 
Pedro Paulo Bacauí, em frente o hospital São Vicente, e parabenizou o vereador 
Leandro pela indicação que também lhe contempla. Continou o vereador Leandro 
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Onofre, que pediu a equipe técnica da casa para elaborar um oficio que pede a 
secretaria de obras do município, sobre a Rua Hemenegilda, que fica na lateral da 
pecuária, que tem um morro de pedra, e acredita que esse ofício com a assinatura de 
todos os vereadores pode motivar a equipe da prefeitura fazer esse trabalho de 
desobstrução dessa rua. Há também um morro que precisa ser retirado na rua Dr. 
Paulo Quartins Barbosa, que é um sonho dos moradores em torno desse morro é de 
desobstruir aquela rua, e acredita que o secretário há de se sensibilizar através desse 
oficio assinado por todos os vereadores e acredita que ficarão na história. Assumiu a 
tribuna o vereador Rodrigo Universo, que parabenizou os colegas pela produtividade 
da câmara pela dinâmica e a quantidade de ofícios e indicações feitos nesta legislatura, 
e confessa que na legislatura passada não viu tanta ação como esta. E precisam sim se 
unir forças em relação ao SAMUR e precisam dá autonomia para o SAMUR de 
Redenção para melhora a comunicação, que por enquanto tem dado prejuízo para a 
população, por que hoje estão atrelados a regional de saúde. E solicitou a assessoria 
da casa para elaborar um oficio coletivo cobrando a resolução do referido problema. 
Assumiu a tribuna o vereador Neguinho Eletricista, que agradeceu a Deus pela 
oportunidade, e afirmou que estar à disposição do povo por que não é bom de 
expressão, mas é bom de ação. Em seguida, o Presidente apresentou em votação o 
Requerimento Verbal, que requer antecipação da sessão de amanhã para acontecer 
após esta. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Em seguida, declarou aberta a 
ORDEM DO DIA: Apresentou em discussão global e única os Projetos de Decreto 
Legislativos nºs 001, 002, 003 e 004/2022 – CMR. Como ninguém se manifestou, os 
mesmos foram à votação única e final. FORAM APROVADOS POR UNANIMIDADE.. 
Por não haver matérias as serem deliberadas a Ordem do dia, o Presidente declarou 
aberta a fase de EXPLICAÇÂO PESSOAL: Todos os vereadores dispensaram o uso da 
fala. 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 onze horas e treze 
minutos. Pela aprovação. Gabriel Salomão ________________ Presidente. Bella 
______________ 1ª Secretária. Denison Moreira ________________ 2º Secretário. 
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