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ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 
 

Às nove horas e treze minutos, do dia vinte e seis 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 25: 14, 
pelo 2º Secretário. Em seguida, solicitou a 1ª Secretária a fazer a leitura do 
EXPEDIENTE: Ata da 11ª Sessão Ordinária, realizada em 25.04.22; 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; Indicação 075/22-CMR, de 26.04.22, de 
autoria do Vereador Jurandir Guedes, que indica a necessidade da pavimentação 
asfáltica na Rua C2 no Setor Capuava I; Indicação 076/22-CMR, de 26.04.22, de 
autoria do Vereador Jurandir Guedes que indica a necessidade da pavimentação 
asfáltica da Rua Santa Josefa Setor Campos Alto; Indicação 077/22-CMR, de 
26.04.22, de autoria do Vereador Jurandir Guedes, que indica a necessidade da 
limpeza do córrego e a reparação de escoamento de água da Rua Rio Dourado no 
Setor Capuava; Indicação 083/22-CMR, de 26.04.22, de autoria do Vereador Evilázio 
Chaves, que indica a necessidade da pavimentação asfáltica da Rua Benevides no 
Setor Umuarama; Indicação 084/22-CMR, de 26.04.22, de autoria do Evilázio Chaves, 
que indica a necessidade da instalação de banheiros químicos em toda extensão da 
cavalgada ruralista; Indicação 089/22-CMR, de 26.04.22, de autoria do Vereador 
Neguinho Eletricista que indica a necessidade da pavimentação asfáltica da Rua 2 
(dois) , no Setor Marechal Rondon; Indicação 091/22-CMR, de 26.04.22, de autoria do 
Vereador  que indica a necessidade da aquisição de uma máquina rebocável para 
trituração de restos de podas de arvores; Indicação 092/22-CMR, de 26.04.22, de 
autoria do Vereador Leandro Onofre que indica a necessidade da pavimentação 
asfáltica da 22 de junho entre os Setores Primavera e Jardim Tropical. Oficio-GPM em 
Respostas a algumas indicações-CMR. Em seguida, o Presidente passou a palavra ao 
Relator da Comissão de Justiça e Redação Final para apresentar parecer ao Projeto 
de Lei Complementar nº 004/2022 – GPM. Assumiu a tribuna o vereador Evilázio 
Chaves, que cumprimentou a todos presente e informou que a matéria é constitucional, 
tem boa redação, está apta a tramitar, por tanto, apresentou parecer pela tramitação da 
mesma. Em seguida, o Presidente submeteu o referido parecer supracitado em 
discussão. Como ninguém se manifestou, o mesmo foi apresentado em votação. FOI 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Após, declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: 
Assumiu a tribuna o vereador Nilton Cesar, que defendeu a indicação de sua autoria 
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dizendo que a maquina solicitada para triturar os galhos podados das árvores dos 
canteiros das vias públicas, após serem triturados podem ser oferecidos para os 
produtores de hortas comunitárias e tantos outros moradores que precisam de adubos 
do tipo, evitando assim a queima desses galhos que causam prejuízos a saúde. 
Comentou sobre a importância da operação das entidades de fiscalização nas 
proximidades de comércios noturnos para garantir a paz dos que moram nas 
proximidades, por que às vezes o grande problema não é a casa de shows em si, mas 
o que acontecer ao redor. Assumiu a tribuna a vereadora Bella, que comentou sobre 
ação social que realizou em conjunto com o vereador Denison Moreira em parceria com 
a Deputada Renilce Nicodemos, que conseguiram atender inúmeras pessoas da cidade 
com retiradas de documentos pessoais. Agradeceu ao Governador do Estado Helder 
Barbalho pela oferta de mais de R$ 1.000.000,00 para reforma dos hospitais do 
município que já é uma grande conquista. Agradeceu ao Prefeito Municipal Marcelo que 
também vem lutando em buscar recursos para o nosso município. Assumiu a tribuna o 
vereador Jurandir Guedes, que comentou sobre a perseguição no dia seguinte de 
entidades de fiscalização nos escritórios dos proprietários de casa de shows após a 
balada, a exemplo da Secretaria de Meio Ambiente, acha isso um absurdo. Já viu até 
mesmo representantes de entidades de segurança querer para o som de casa de 
eventos, no entanto, afirmou ser a favor do estender do horário para as festas, e quem 
não quer ir para festa fique em casa. Tem moradores que ligam para policia 
denunciando a festa ou a balada, mas não diz que ali estar vendendo um espetinho, 
alugando um local para estacionamento, ou seja, estar gerando renda, e acha que 
chegou a hora sim de voltarem à vida normal. Assumiu a tribuna o vereador Zé 
Roberto, disse que tudo dentro da ordem e da legalidade tem o seu apoio. Chamou 
atenção dos colegas para uma advertência sobre a fiscalização horizontal, primeiro, o 
asfalto que foi construído com inicio nome Redenção até o Aeroporto foi de péssima 
qualidade, e sempre que o Governador vem à cidade ali precisa passar por reparos, por 
ter sido construído recentemente, sabe que o Governador tem sim trazido muitos 
benefícios através de deputados, mas devem sim ter a responsabilidade da vida, como 
aconteceu com o seu amigo reconhecido como Bundinha, homem que trabalhou com 
responsabilidade, e afirmou que dar nota para as construções, mas dar nota zero para 
quilo que estar no meio da pista, que precisa ser retirado o mais rápido possível para 
que não ceife mais vidas, por que é uma obra assassina, já foram muitos acidentes por 
causa daquelas divisórias de pistas e pediu providencias. Assumiu a tribuna o vereador 
Denison Moreira, que agradeceu, por que ver os colegas se empenhando no trabalho 
e se movimentando para apoiar os deputados para o próximo pleito. Afirmou que junto 
com o deputado Jakson que tem feito com empenho muito por esta cidade, assim com 
a deputada e Renilce Nicodemos, mais de 900 atendimentos junto com a vereadora 
Bella, e tem mais 1.000 atendimentos agendas para os próximos dias. Fica muito 
sensibilizado quando o vereador Leandro Onofre comunga do mesmo pesando quando 
apresentou a indicação para pavimentação da rua 22 de junho, e tem certeza que o 
Secretario e o Prefeito ira sim contemplar o asfalto para essa importante rua. Para as 
pessoas que trabalham na vida noturna afirmou que sabe da necessidade que tem e 
terá o sim o horário de festas estendido e podem contar com o apoio desta casa de leis. 
Em seguida, o Presidente declarou aberta a ORDEM DO DIA: Apresentou em 
discussão em 1º turno o Projeto de Lei Complementar nº 004/2022 – GPM. Como 
ninguém se manifestou, o mesmo foi à votação em 1º turno. FOI APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Por não haver mais matérias as serem deliberadas a Ordem do dia, o 
Presidente declarou aberta a fase de EXPLICAÇÂO PESSOAL: Assumiu a tribuna o 



3 

 

vereador Leandro Onofre, que cumprimentou a todos que trabalham na vida noturna e 
pediu o empenho da Mesa diretora, por que foi aprovado em primeiro turno e pediu 
para que fosse pautada em segundo turno essa matéria para amanhã e assim 
beneficiar essa categoria que tanto anseia e precisa desse horário de trabalho 
estendido. Assumiu a tribuna o vereador Nilton César, disse que fica feliz quando 
todos os colegas tem o entendimento, sabendo que a função desta casa não é para 
defender interesses próprios e sim da sociedade de modo geral. Afirmou que é de uma 
família que também promoveu a diversão noturna no antigo bar São Pedro, no setor 
Serrinha, e fica feliz com o resultado neste dia. Mas reiterou para que essa câmara faça 
um oficio para os órgãos fiscalizatórios, que possam realizar a fiscalização na parte 
exterior dos estabelecimentos, assim promovendo a tranquilidade dos moradores ao 
seu redor. 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 vinte e cinco minutos. Pela aprovação. Denison Moreira 
________________ Presidente. Bella ______________ 1ª Secretária. Hugo Tomé 
________________ 2º Secretário. ************************************************************ 
**************************************************************************************************** 
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