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ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 
 

Às nove horas e dez minutos, do dia vinte e cinco do mês de abril, 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 Denison Moreira, auxiliado pelos vereadores Bella na 1ª Secretaria e 

Hugo Tomé na 2ª Secretaria. Solicitou a 1ª Secretária a fazer verificação do quórum. 

Houve quórum, com a ausência dos vereadores Silvani Borges e Gabriel Salomão. O 

Presidente justificou a ausência da vereadora Silvani, dizendo que a mesma está 

cuidando de sua mãe que se encontra enferma; justificou também a ausência do 

vereador Gabriel Salomão que se encontra em viagem de interesse dessa 

municipalidade. Em seguida, solicitou a todos a ficar de pé em saudação as Bandeiras 

Nacional, Estadual e Municipal. Na sequencia, foi lido um trecho bíblico: Salmos 29: 1, 

pelo 2º Secretário. Em seguida, solicitou a 1ª Secretária a fazer a leitura do 

EXPEDIENTE: Ata da 10ª Sessão Ordinária, realizada em 24.03.22; Indicação 

072/22-CMR, de 25.04.22, de autoria do Vereador Jurandir Guedes, que indica a 

necessidade da pavimentação asfáltica e construção de um bueiro na Rua Boa Sorte 

no Setor Morada da Paz; Indicação 073/22-CMR, de 25.04.22, de autoria do Vereador 

Jurandir Guedes que indica a necessidade da construção de um bueiro e pavimentação 

asfáltica em toda extensão da Rua C7 no Setor Capuava; Indicação 074/22-CMR, de 

25.04.22, de autoria do Vereador Jurandir Guedes, que indica a necessidade da 

pavimentação asfáltica da Rua Nova Prata no Setor Morada da Paz; Indicação 081/22-

CMR, de 25.04.22, de autoria do Vereador Evilázio Chaves, que indica a necessidade 

da Construção de uma Ponte na Rua Anália Ribeiro; Indicação 082/22-CMR, de 

25.04.22, de autoria do Evilázio Chaves, que indica a necessidade da pavimentação 

asfáltica da Rua C1, no Setor Vila Feliz; Indicação 088/22-CMR, de 25.04.22, de 

autoria do Vereador Neguinho Eletricista que indica a necessidade da pavimentação 

asfáltica da Avenida Simplício Cosa, no Setor Marechal Rondon. Em Questões de 

Ordem, o Presidente incluiu na pauta e determinou a leitura da seguinte matéria: 

Projeto de Lei Complementar n° 006/2022-GPM, que autoriza a pergunta de 3.000 

metros de áreas do Município de Redenção-PA, no loteamento Independência com a 

empresa Buriti Imóveis LTDA, com áreas a ela pertencentes e que integram o Parque 

Ambiental Municipal, e dá outras providências. Após a leitura, o Presidente fez 

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

Complementar n° 006/2022-GPM. Após, declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: 

Assumiu a tribuna o vereador Denison Moreira, que desejou superação ao vereador 

Hugo Tomé que perdeu seu ente querido e que Deus conforte toda família. Sabe da 

dificuldade de ser empreendedor nesse país, disse que Redenção a vida noturna vem 
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sofrendo transformação desde 2006. A cidade de Redenção é muito movimentada 

pelos jovens que frequentam a vida noturna, antes as pessoas saiam e às dez horas 

estavam voltando as suas casas, agora as pessoas saem as dez e voltam pela 

madrugada, e precisam sim mudar o plano diretor para essa nova realidade de vida. 

Assumiu a tribuna o vereador Rodrigo Universo, que cumprimentou toda equipe do 

Baruk que reivindica algo muito importante para a categoria que é ampliar o horário de 

funcionamento dos bares. Disse que esse projeto poderia ser votado ainda hoje se 

dependesse de sua pessoa, mas devido o parecer que precisa ser feito hoje não 

poderá ser tramitado, mas firmou compromisso que ainda hoje vão se reunir como 

comissão para apresentar parecer e ainda esta semana irão providenciar a votação que 

beneficiar a categoria do comércio noturno. Além desse projeto de lei há mais seis 

projetos que estão tramitando nesta casa, e pediu para colocar como prioridade o 

projeto dos colegas empreendedores e em seguida deliberar os demais para limparem 

a pauta. E finalizou dizendo que podem contar com o seu apoio todos os 

empreendedores. Assumiu a tribuna o vereador Delegado Washington, que 

cumprimentou a todos presentes, e externou o seu apoio ao projeto que versa sobre a 

ampliação dos horários de funcionamento de bares. Disse que esteve reunido com o 

Fabricio presidente da ACIR tendo como pauta a ampliação do horário de 

funcionamento dos bares, e afirmou que a fiscalização também possa funcionar para 

garantir o sossego para daqueles que não querem participar desses eventos que 

possam ter o seu sossego garantido. Chama a atenção ao projeto de lei que trata sobre 

uma determinada área de terra, chega com urgência e analisando o projeto ver que o 

mesmo precisa de um parecer jurídico, esse projeto precisa ser mais especifico e pediu 

o parecer jurídico e acha uma vergonha uma matéria que chega de forma obscura sem 

as informações devidas, precisam sim ter uma avaliação do imóvel citado. Pediu que 

essas informações sejam incluídas no projeto para posterior avaliação desta casa. 

Assumiu a tribuna o vereador Leandro Onofre, que cumprimentou a todos presentes e 

disse sobre o projeto de lei que trata sobre a mudança de horário de funcionamento de 

bares afirmando que tem sim o seu apoio e acredita que todos os vereadores estão a 

favor. Ressaltou que o referido projeto já está em audiência e precisam sim atentar o 

mais rápido possível para que essa classe possa ser beneficiada sendo que foi a 

categoria que mais foi prejudicada durante a pandemia. E sobre o projeto de lei n. 006, 

parabenizou o vereador Delgado Washington pelas colocações e que nesta casa 

ninguém vai aprovar nada sem antes ser avaliado e que precisa sim seguir o rito normal 

para aprovação. Assumiu a tribuna o vereador Evilázio Chaves, que também 

apresentou seu apoio ao projeto n. 004 que trata sobre o novo regulamento para o 

funcionamento dos bares e que de fato esses empreendedores tem sim sofrido muito 

durante a pandemia e que agora isso pode ser mudado. Afirmou que estará 

apresentando projeto de lei para que o município disponibilize banheiros químicos em 

todo o perímetro do percurso da cavalgada que acontecem todos os anos em nossa 

cidade, e assim as pessoas possam fazer suas necessidades com tranquilidade 

durante o evento. Assumiu a tribuna o vereador Nilton César, que cumprimentou a 
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todos presentes e disse que o Dr. Rafael hoje representa a classe dos comerciantes 

noturnos e fez comentários sobre o projeto de lei que trata sobre a alteração do horário 

de funcionamento dos comércios noturnos, e que de fato Redenção hoje não é mais 

uma corrutela, e que o poder público possa sim corrigir essas mudanças. Registrou o 

seu apoio a essas mudanças e que o Plano Diretor está prestes a vir para esta casa e 

que também farão algumas mudanças em relação às atividades comerciais e que é 

momento desta casa ter muita sabedoria, por que se faz necessário ouvir os dois lados, 

por que sabem que não são todos os comércios que traz transtornos aos vizinhos, por 

que há aqueles que têm o som acústico, e depois de aprovarem o plano diretor e essa 

lei que aprovara esse novo horário de funcionamento, depois precisam reunir com os 

órgãos fiscalizadores e cobrar para a lei seja cumprida de fato como também garantir o 

sucesso dos moradores que moram nas proximidades desses locais de festa. Pediu 

autorização para convidar o Secretario de Obras para ouvi-lo na próxima quarta-feira, 

para ouvi-lo sobre o plano de recuperação das ruas urbanas e rurais de nossa cidade. 

Informou que o Governo do Estado encaminhou mais de R$ 1.000.000,00 para reforma 

dos hospitais Iraci e Materno Infantil, e gostaria que essa oferta fosse maior para 

construir novos hospitais, por que são hospitais com estrutura física totalmente 

defasada, e pediu para ir nesses hospitais no horário de calor e conferir o odor que 

exala pelas dezenas de fossas ao seu redor. E pediu para que o governador possa 

ampliar esse repasse para que tenha esses hospitais totalmente construídos e não só 

reformados. Assumiu a tribuna o vereador Zé Roberto, que cumprimentou a todos 

presentes e disse que colocou no nome Deus na ultima mascara que usou, por que 

venceram essa etapa. Parabenizou os colegas vereadores e afirmou que tem um honra 

muito grande de trabalhar com cada um. Parabenizou os empreendedores por estarem 

lutando pelo seu trabalho e se colocou a disposição da classe. É a favor da fiscalização 

como disse o vereador Delegado Washington, e como também concorda com o 

discurso do vereador Nilton César que luta pela construção dos hospitais e não apenas 

uma reforma, tanto que já indicou nesta casa que fosse feitas indicações para 

construção do hospital do homem e da mulher. Gostaria que fosse feito o asfalto para a 

estrada de Santa Maria das Barreiras. Mas tem visto alguns asfaltos que foram feitos 

recentemente que parece mais material falso que não dura praticamente nada. 

Informou também que os loteamentos da Buriti erma muito bem cuidado, mas agora o 

mato estar para subir nas arvores. Foi na sua chácara e pegou um trator emprestado de 

seu filho e limpou alguns lotes nas proximidades de sua casa, e encontrou alguns fios 

que eram objetos de roubos que o ladrão não conseguiu carregar, e pediu para os 

donos dos lotes que façam limpeza. Pediu ao secretario de obras que possa dar 

solução as ruas de nossa cidade o mais breve possível por que está sendo muito 

cobrado a esse respeito. E acha muito importante em cada período de sessão convidar 

para ouvir um ou dois secretários e gostaria de ouvir o secretário de indústria e 

comercio Coimbra, para ouvir o que o mesmo tem feito, e informou que há muitos 

empreendedores chagando para investir em nosso município. Por não haver matérias 

as serem deliberadas a Ordem do dia, o Presidente declarou aberta a fase de 
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EXPLICAÇÂO PESSOAL: Assumiu a tribuna o vereador Leandro Onofre, que 

registrou a importância de terem representantes nas assembleias legislativas, por que 

Redenção foi contemplado com alguns pleitos e com ajuda do deputado Gustavo Seffer 

conseguiu a doação de uma moto, por que tinham só duas motos no município que já 

estavam bem usadas e agora ganharam mais uma. Agradeceu o Governador e o 

Deputado Gustavo Seffer por mais esse beneficio para a nossa cidade. Assumiu a 

tribuna o vereador Nilton César, disse que fica feliz com essas bênçãos que Redenção 

recebeu, e o vereador Leandro lembra muito bem que depois das três décadas de 

emancipação tiveram poucos maquinários. É servidor da prefeitura há 31 anos e 

infelizmente a nível de Brasil é uma prática comum que o invés da prefeitura adquirir 

seus maquinários a gestor aluga de seus parceiros políticos que lhe financiaram a 

politica, e esses patrocinadores chegam com os seus maquinários para serem locados 

com valores exorbitantes. Já assistiu o filme Policia Federal, já assistiu quatro vezes e 

continuara assistindo por que é uma aula. É incrível por que a corrupção veio com a 

vinda das primeiras caravelas para o Brasil, onde não querem o bem para o Brasil e sim 

os seus bens. Agradeceu ao prefeito Marcelo Borges, e os secretários e vereadores 

que puderam estar em Barretos para que pudessem locar a casa de apoio em Barretos 

para receber os pacientes de Redenção que estão tratando de câncer e hoje há mais 

de 200 pessoas só de Redenção fazendo esse tratamento. E todos os vereadores 

votaram a favor para que essa casa de apoio se tornasse uma realidade, e estão 

providenciando o restante da mobília que falta para receberem os pacientes e 

agradeceu a todos que tem contribuído. E convidou o colega vereador Leandro para 

que o mesmo faça uma parte. Em aparte o vereador Leandro disse que essa luta da 

casa de apoio é do vereador Nilton César, e os vereadores simplesmente o apoiaram. 

Agradeceu ao prefeito que também teve essa sensibilidade, e trouxe uma lembrança de 

Barretos e de fato se sensibilizou e pediu apoio dos empresários em que esse hospital 

precisam de mais de R$ 50 milhões mês e esse dinheiro é por através de doações. 

Continuou o vereador Nilton César e relatou como acontece a forma de funcionamento 

para angariar recursos de importante órgão. Assumiu a tribuna o vereador Zé Roberto, 

que lembrou de um fato onde o prefeito JPC apresentou uma revista em que mostrava 

os maquinários sucateados do município de Redenção, e comentou sobre o aluguel de 

maquinas sendo que para se comprar ficariam mais em conta do que alugar as 

maquinas. Disse que o nosso prefeito é eficiente, cauteloso é muito responsável, 

mesmo que o município tenha crescido, mas ainda precisa muito mais, acredita que 

precisam de três pleitos de prefeitos responsáveis para restaurar de fato esta cidade no 

que ela precisa. E afirmou que ira sim guardar o boné para sempre que foi um presente 

de Barretos. Pela ordem, o vereador Nilton César disse que esse boné é em 

comemoração aos 60 anos de funcionamento do hospital de Barretos. Continuou o 

vereador Zé Roberto, disse que a passagem nesta terra é muita rápida, ontem foi a 

uma igreja e foram, o seu filho ministrou e ouvindo seu filho, ele tem lhe surpreendido 

todo dia e foi ver que ele é dez vezes melhor que sua pessoa. E de ontem para cá 

mudou totalmente seu pensamento, e daqui para frente ira aumentar sua fé, que 
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possam buscar a coisa mais importante que é a salvação, e percebeu que precisa 

buscar mais a Deus, por que tudo aqui nesta terra é de passageiro. Espera que quando 

terminar esse mandato não tenha corrupções e que precisam sim buscar mais a Deus 

por que tudo aqui é de passageiro. Nas considerações finais: O Presidente agradeceu 

a presença de todos, e os convidou para a próxima sessão ordinária que acontecerá 

amanha no horário regimental. E por não haver mais o que deliberar, deu por encerrada 

esta sessão às dez horas e quarenta minutos. Pela aprovação. Denison Moreira 

________________ Presidente. Bella ______________ 1ª Secretária. Hugo Tomé 

________________ 2º Secretário. ************************************************************ 

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