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ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 
 

Às nove horas e quinze minutos, do dia vinte e sete 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 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 dos vereadores Silvani Borges e Hugo Tomé. 

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

cuidando de sua mãe que se encontra hospitalizada. 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 50: 1, pelo 2º Secretário. Em seguida, solicitou a 1ª 

Secretária a fazer a leitura do EXPEDIENTE: Ata da 12ª Sessão Ordinária, realizada 

em 26.04.22; Projeto de Lei Complementar nº 004/22-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 Lei nº 002/22-

GPM de 25.04.22, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a concessão de 

desconto dos débitos atrasados de todos os empreendimentos com permissão de uso 

de espaço público do Terminal Rodoviário Municipal referente ao ano de 2020 e, dá 

outras providências; Indicação 078/22-CMR, de 26.04.22, de autoria do Vereador 

Leandro Onofre e Vereador Jurandir Guedes, que indica a necessidade recapeamento 

asfáltico e sinalização em toda extensão da Avenida Brasil; Indicação 079/22-CMR, de 

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

revitalização asfáltica da Avenida Olga Lustosa; Indicação 085/22-CMR, de 26.04.22, 

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

asfáltica da Avenida Joaquim de Souza Lima, no Setor Santos Dumont; Indicação 

086/22-CMR, de 27.04.22, de autoria do Evilázio Chaves, que indica a necessidade da 

pavimentação asfáltica em toda extensão da Rua 19, no Setor Independência; 

Indicação 093/22-CMR, de 27.04.22, de autoria do Vereador Neguinho Eletricista, que  

que indica a necessidade da pavimentação asfáltica das Ruas A e B, no Setor Marechal 

Rondon; Indicação 094/22-CMR, de 27.04.22, de autoria do Vereador Nilton Cesar que 

indica a necessidade da instalação de ponto de acesso de Internet nas Feiras Livres; 

Indicação 095/22-CMR, de 27.04.22, de autoria do Vereador Nilton Cesar que indica a 

necessidade da aquisição de um veículo apropriado para atender aos pacientes 

acamados; Indicação 096/22-CMR, de 27.04.22, de autoria do Vereador Nilton Cesar 

que indica a necessidade do IPPUR enviar para esta Câmara Municipal um Mapa 

Urbano atualizado da cidade de Redenção. Em questão de Ordem, o Presidente 

apresentou para ser inclusa da pauta a Indicação 099/22-CMR, de autoria do vereador 
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Gabriel Salomão, que indica a necessidade da construção de uma Escola Municipal de 

Ensino Infantil e Fundamental no setor Vanderlei Coimbra, no município de Redenção-

Pará; foi incluso na pauta também as seguintes matérias: Indicação 098/22-CMR, de 

autoria do vereador Denison Moreira, que indica a realização da pavimentação asfáltica 

das ruas 1, 2 e 3 do setor Oeste, interligando com a Rua José Belo coma Rua José 

Carrion; Memorando n. 032/22, de autoria do vereador Delegado Washington, que 

solicita a justificação das ausências nas sessões realizadas nos dias 28 e 29 de abril do 

corrente ano, haja vista a necessidade de trabalhos na zona rural do município de 

Redenção no exercício da atividade parlamentar; Indicação n. 097/22-CMR, autoria 

dos vereadores Marcos Sérgio e Neguinho Eletricista, que indica a necessidade do 

fechamento da lateral da Escola São Raimundo, localizada na rua Antão Borges de 

Carvalho; Projeto de Decreto Legislativo n. 005/22-CMR, de autoria do vereador 

Gabriel Salomão, que denomina o Espaço Cultural do Município, que passara a se 

chamar Espaço Cultural Diego Rodrigues da Silva. Após a leitura, o Presidente fez 

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

Lei nº 002/21-GPM e o Projeto de decreto Legislativo n. 005/2022-CMR. Após, declarou 

aberta a fase de TEMA LIVRE: Assumiu a tribuna o vereador Zé Roberto, que 

cumprimentou a todos presentes e informou que fez uma denuncia ao Ministério 

Público em função dos vários acidentes ocorridos na avenida Araguaia devido as 

divisórias da via entre o nome Redenção ao Aeroporto, e último acidente houve vitima 

fatal, e que será tomadas as devidas providencias. E solicitou o apoio dos colegas 

vereadores nesse sentido. Defendeu a indicação de sua autoria que visa buscar junto 

ao município para recuperação da quadra de esportes do Fan Club, no setor Bela Vista, 

e conta com o apoio e assinatura nesta indicação de todos os vereadores para 

recuperação dessa quadra de esportes e apresentou um vídeo que mostra os detalhes 

que precisam ser restaurados nesta quadra que se encontra totalmente depredada. 

Assumiu a tribuna o vereador Denison Moreira, disse que realmente a quadra de 

esportes do Fan Club se encontra em situação precária e já fez visitas, junto com o 

vereador Nilton César e já reivindicou a revitalização dessa quandra por que teve 

momentos importantes nesta casa, e precisam sim se unir para trazer a revitalização 

dessa quadra de esportes. Ressaltou que depois que fez o oficio apenas fizeram cinco 

metros de meio fio apenas, mas entende que as coisas irão acontecer por que estão 

cobrando melhorias. Defendeu a indicação de sua autoria que indica a necessidade de 

pavimentação asfáltica das ruas 1, 2 e 3 do setor Oeste, por que estão em péssimas 

condições e dificultam o direito das pessoas de ir e vir garantido por lei. Assumiu a 

tribuna o vereador Marcos Sérgio, que defendeu a indicação 097, que indica 

necessidade do fechamento do espaço na lateral da Escola São Raimundo, local onde 

poderá ser construída a quadra de esporte no futuro, em que está ha mais de nove 

anos em busca de emenda para construção dessa quadra para esta escola, que visa 

proporcionar aos alunos um local para praticarem atividades esportivas, e há um local 

que estar em aberto e por isso recorre ao poder público. Afirmou que a união faz a força 

e por isso fez um oficio dia sete de março cobrando um mutirão para revitalização da 
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quadra esportiva Fan Club, e como também para o setor de iluminação para recuperar 

a iluminação daquela quadra e parabenizou o vereador Zé Roberto por aprestar tal 

indicação também. Assumiu a tribuna o vereador Nilton César, que cumprimentou a 

todos presentes, disse que também jogou bola no Fan Club e fica feliz por que a 

comunidade estar acreditando nos vereadores pelo volume de vereadores que foram 

procurados para solucionar esse problema dessa quadra de esporte. Informou que na 

época que fizeram o oficio junto com o vereador Denison Moreira, desde então já estar 

na programação da Prefeitura fazer a revitalização da quadra e da iluminação, como 

também a secretaria ira fazer plantio de arvores gramas, e continuara cobrando para 

que isso aconteça. A matéria que trata sobre o desconto para as pessoas que ocupam 

o terminal Rodoviário realizando comércio, apresentou uma proposta de emenda para 

poderem estudar mais categorias de comercio que podem ser também beneficias 

através dessa matéria com o desconto de taxas cobradas pela prefeitura uma vez que 

houve mais categorias de comercio que foram prejudicados na pandemia. Defendeu a 

indicação de sua autoria que solicita do governo um ponto de internet para as feiras 

municipais, quando foi a feira percebeu essa necessidade para facilitar as transações 

financeiras via pix. Outra indicação que defendeu é que o município posa adquirir um 

veículo adequado para transportar pessoas acamadas para levar aos locais de 

atendimento especializado, uma vez que as ambulâncias que tem no município são 

poucas. Tentou mostrar um vídeo que mostra essa dificuldade, mas por problemas na 

transmissão, que mostraria uma família colocando de forma desapropriada, em um 

veiculo desapropriado um idoso para fazer exames no hospital local. Outra indicação é 

para que o IPPUR forneça um mapa mais atualizado para lhe ajudar na votação do 

plano diretor que estar para chegar nesta casa. Assumiu a tribuna o vereador Jurandir 

Guedes, que cumprimentou a todos presentes e afirmou que precisam sim rever a 

matéria em pauta que busca contemplar a classe dos comerciantes do Terminal 

Rodoviário com desconto especial de taxas municipais por ter sido prejudicados no 

período pandemia, mas acredita que precisam rever sim essa matéria no intuito de 

inserir outras classe trabalhadoras que foram prejudicadas nesse período. Entende que 

a vontade do prefeito é ajudar o comercio local por isso é a favor. Pode ver o vídeo 

onde mostra a quadra do Fan Club totalmente deteriorada, e fara uma busca para saber 

se a competência é do Secretário de Obras ou da Secretária de Esportes, por que o 

secretario de Esportes estar apenas sentado na cadeira recebendo seu salario, e 

redenção não tem esporte, e quando se fala em esporte só se falam em estádio do 

Serrinha. Quando o vereador pede uma bola, dizem que não tem. O campo do Alto 

Paraná veio R$ 500.000,00, mas nunca saiu do projeto, como dizer que tem secretário 

de esporte em nossa cidade, percebe que não tem. Quando o vereador vai a esse 

secretário em busca de uma bola para os moradores da periferia ele nem desse para 

atender o vereador, mas de quem é essa competência de revitalizar as quadras de 

esportes? Afirmou que sente saudades do pai eterno do esporte senhor Toninho Lopes, 

em que nos fins de semana no campo do Capuava havia um torneio onde o filho do 

pobre poderia participar. Hoje o filho do pobre não pode participar de um torneio no 
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estádio do Serrinha por que tem que ser pessoas do alto escalão. Ver o time 13 DE 

Maio para conseguir competir nos torneios em busca de patrocínios, fazendo 

vaquinhas, enquanto temos uma secretaria de esportes que é rica e não contribui. 

Disse que o secretário não promove torneios na periferia, e pediu para o secretário 

Dorvalino deveria usar essa tribuna para dizer o que ele estar fazendo com o dinheiro 

dessa secretaria, por que não ver essa secretária levantar outra bandeira de esporte, 

simplesmente levanta a bandeira do Estádio do Serrinha, mas a pergunta que fica é: O 

esporte de Redenção é o Estádio do Serrinha? Assumiu a tribuna o vereador Rodrigo 

Universo, que cumprimentou todos presentes e trouxe uma ótima noticia para o 

esporte de  Redenção, que foi assinado pelo deputado Joaquim Passarinho uma ordem 

de serviço para a reforma do estádio do setor Alto Paraná no valor de R$ 1.000.000,00, 

colocou um áudio próprio deputado que comprova o que disse. Em seguida, apresentou 

um vídeo em resposta ao oficio do vereador Dr. Denison, que convocou o Secretário de 

Obras para vir a esta casa de leis e explanar sobre as ações após estiagem para 

recuperação das estradas tanto urbanas como rurais. Como o secretário não pode 

comparecer, enviou um vídeo que mostra de forma detalhada o que tem sido feito e o 

que será feito por estar secretaria nos próximos dias. Reconheceu o grande trabalho 

que vem fazendo o prefeito Marcelo Borges, pontes de concreto que de fato resolve o 

problema por ser um serviço de qualidade, recuperação de estradas vicinais e ruas 

urbanas. Comentou sobre a quadra do Fan Club, cresceu naquelas proximidades e 

conhece muito bem ali, mas o que acontece é que muitas vezes a prefeitura contrata 

um serviço e devido o período de chuva essa empresa não consegue cumprir a 

demanda e acredita que é uma demanda simples e com certeza já estar na 

programação para ser resolvida. Comentou sobre a recuperação da obra feita nas ruas 

Valternoly e Carajás e a empresa disse que ira tomar as providencias, mas precisam 

reconhecer que trabalho tem sido feito. Já são 17 km de asfalto feitos neste mandato e 

se for multiplicar isso em quatro anos serão 56m, mas acredita que serão próximo dos 

100km, e podem ver que as ruas que foram asfaltadas as pessoas começam a 

construir, a reformar suas casas, gera emprego e renda na cidade, e valorização dos 

imóveis. E entende que a chuva como o próprio vídeo mostrou foram diferentes por que 

de fato castigou a nossa cidade, mas precisam administrar os problemas e dar o melhor 

para dá uma obra de qualidade para nossa cidade. E hoje se ver investimentos para se 

fazer obras de qualidade, precisam sim cobrar, mas também reconhecer que tem sim 

feito obras de qualidade por esta gestão. Assumiu a tribuna o vereador Delegado 

Washington, que cumprimentou a todos presentes e parabenizou a assessoria jurídica 

da casa pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo frente esta casa. Informou que 

chegou nesta casa uma matéria que versa sobre permuta de área nas proximidades do 

Parque Ambiental de Redenção, e ainda na data de ontem entrou em contato com sua 

pessoa o advogado Gabreil Vargas, neto do falecido senhor Luiz Vargas, pioneiro e ex-

prefeito de Redenção, dizendo que existe um litigio com essa área que trata o referido 

projeto, um inventário e esse imóvel que envolve essa área de 73mil metro quadrados é 

da família, é do espólio, e a prefeitura estar querendo negociar com imóvel alheio por 
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que ainda não foi concretizada ainda nada em relação ao processo de desapropriação. 

Foi enviado um projeto de lei complementar tentando enganar os vereadores, no 

sentido de rolo compressor e se for necessário ira acionar a assessoria da casa; se for 

preciso acionará o ministério público também fará, por que não tem rabo preso com 

ninguém, e até aonde sabe não existe nenhum vereador nessa condição de estar 

comendo na mão de prefeito para votar somente aquilo que ele quer ou que não quer. 

De acordo com informações do vereador Leandro Onofre, também teve uma 

negociação de um servidor da empresa Buriti Imóveis também ter negociado esse 

terreno, portanto, acha que precisam fazer um levantamento sobre esse terreno. Outro 

problema que chama a atenção, é que foi incluído na data de hoje outro projeto de lei, 

encaminhando pela prefeitura municipal a pedido dos proprietários dos 

estabelecimentos que estão no terminal rodoviário, o qual prever a remissão ou 

desconto de até 40% dos débitos dos empreendimentos relacionados até o ano de 

2020, em função a crise gerada pela pandemia que diminuiu drasticamente a renda 

desses estabelecimentos. Mas precisam chamar atenção para a situação que se 

encontra o atual estado que se encontra a nossa Rodoviária, que á tem mais de 13anos 

que não se passa uma mão de tinta, isso é falta de vergonha na cara, por que ali estão 

embarcando pessoas e não porcos, e não é falta de dinheiro, por que dinheiro tem, é 

falta de administração. Apresentou um vídeo que mostra a situação dos banheiros, que 

além de cobrarem taxas para tomar banho e defecar a situações deles estão também 

precárias. Pediu providencias, por que o ultimo prefeito que passou uma mão de tinta 

foi o ex-prefeito Wagner Fontes. Em média de cada guichê e comércios são cobrados 

mil reais de imposto por mês, e por ano são em média de R$ 400.000,00 por ano, mas 

para onde está indo esse dinheiro? Mais uma vez disse que a prefeitura tem dinheiro e 

que não precisam mendigar esmolas de deputados e governador para fazer algo que a 

própria prefeitura tem condições de fazer, pro que o que falta é administração e 

vergonha na cara. Caso for necessário fará um vaquinha para passar uma mão de tinta 

nessa Rodoviária. Assumiu a tribuna o vereador Evilázio Chaves, disse que acabou de 

receber um oficio da comunidade Mutum, entrando na fazenda Dr. Ederson, que estão 

desassistidos pelos ACS por que dizem que aquela área não pertence ao Município de 

Redenção e entrar com requerimento para que essa comunidade possam sim serem 

assistidos para que tenham a secretaria de saúde a disposição daquela comunidade. 

Fara um levantamento e ira sim responder aquela comunidade. Assumiu a tribuna o 

vereador Leandro Onofre, que agradeceu a Deus por estarem aqui, agradeceu aos 

empresários noturnos que estão aqui acompanhando passo a passo esse projeto que 

amplia o horário de funcionamento dos estabelecimentos noturnos. E acredita que hoje 

será resolvido essa demanda e agradeceu a essa classe por tudo que tem feito por esta 

cidade, uma categoria que tem promovido boa parte de nossa economia e ajuda 

alimentar muitos pais de família e ainda traz o entretenimento que também gosta. Disse 

que admira a todos os vereadores pelo trabalho que vem fazendo em prol de nossa 

cidade. A luta do vereador Jurandir em prol da quadra do Franclub, o vereador 

Neguinho Eletricista é considerado pai do Franclub por que todas as vezes que queima 
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uma lâmpada ele é quem troca, e é o cara que ainda doa pelo menos uma vez por mês 

doa uma bola. Acredita que precisam sim melhor, mas também precisam reconhecer o 

trabalho que muitos fazem e muitas das vezes passa despercebido. O poder público 

tem que fazer sua parte e sabe disso, mas discorda da fala de vereador que diz que 

não precisam de emendas parlamentares, mas como o nosso município vai avançar? 

Precisam sim de apoio dos Deputados, Governo do Estado e até Presidente da 

Republica. Esteve em uma Reunião onde o senador Jader Barbalho destinou R$ 

3.000.180,00 para reformar a rodoviária, e comunicou ao vereador Delegado 

Washington que esse dinheiro já estar disponível, que foi dividido em três etapas, valor 

de R$ 1.000.000,00 já está em processo licitatório. Pediu para correm atrás de 

benefícios para Redenção, mas antes de falar qualquer coisa para dobrar a mente do 

popular lá na ponta, vamos atrás dos fatos, pro que a coisa precisa ser levado a serio, 

precisa-se correr atrás da informação primeiro. Se alguém falou se faz necessário se 

aprofundar na fonte informação concreta. Disse ao vereador Denison Moreira que não é 

vereador de sistema e estar aqui em prol da coletividade, em prol do povo, por que foi o 

povo que os colocou nesta casa de leis, e o mesmo mandato que tem os demais 

vereadores tem e todos têm direito de correr atrás das informações. Sobre o ponto de 

internet que o vereador Nilton César requisitou, nesse momento conseguiu para a 

escola José de Anchieta e escola da vila espirito santo, que o deputado federal destinou 

um ponto que o governo federal disponibiliza um ponto de internet, e pediu para fazer 

um oficio coletivo ainda hoje e destinar ao deputado Zequinha Marinho solicitando o 

ponto de internet para as feiras do nosso município. Por fim, agradeceu a presença de 

todos. Em seguida, o Presidente declarou aberta a ORDEM DO DIA: (ausentes os 

vereadores: Hugo Tomé e Silvani Borges) Apresentou em discussão em 2º turno o Projeto de 

Lei Complementar nº 004/2022 – GPM. Discutiu a matéria o vereador Nilton César, 

que reforçou o seu posicionamento diante do projeto de lei que amplia o horário de 

funcionamento dos estabelecimentos noturnos, que o problema da perturbação e do 

sossego da população não estar nos estabelecimentos e sim na parte externa, e que os 

vereadores assinem em conjunto um oficio para os órgãos de fiscalização para que 

possam dar o suporte para essas casas de diversão noturna e darem o suporte que 

esses empresários precisam e assim a sociedade não venha criticar o servidor, e quer 

crer que todos os estabelecimentos cumprem as exigências do município, e quando se 

pagam uma taxa é para que o município possa ofertar o serviço. Discutiu a matéria o 

vereador Leandro Onofre, que encaminhou a votação dizendo que essa é uma forma 

da Prefeitura compensar a categoria dos empresários que antes passaram por 

necessidades na época da pandemia e pediu para os empresários se organizarem por 

que haverá fiscalização para que não tenham contra tempos. Como ninguém mais se 

manifestou, a referida matéria foi apresentada em votação em 2º 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: 

Todos dispensaram a palavra. Nas considerações finais: O Presidente agradeceu a 

presença de todos, e os convidou para a próxima sessão ordinária que acontecerá 
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amanhã no horário regimental. 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. Denison 

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

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

Ata redigida e digitada pelo servidor Alexsandro Ribeiro da Silva Gomes 

 


