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ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 
 

Às nove horas e quinze minutos, do dia vinte e oito 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, Delegado Washington, 
e Gabriel Salomão. O Presidente justificou a ausência da vereadora Silvani Borges, 
dizendo que a mesma está cuidando de sua mãe que se encontra hospitalizada, e os 
vereadores Gabriel Salomão e Delgado Washington estão em atividades parlamentares 
fora desta casa de leis. 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 23: 3, pelo 2º Secretário. Convidou para compor a Tribuna de honra: Pastor 
Joabe – Diretor do Hospital Municipal Iraci e Pastor Russeo. Em seguida, solicitou a 1ª 
Secretária a fazer a leitura do EXPEDIENTE: Ata da 13ª Sessão Ordinária, realizada 
em 27.04.22; 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 n. 569 de 28 de dezembro de 2009 e, dá outras 
providências; Indicação 090/22-CMR, de 28.04.22, de autoria do Vereador Evilázio 
Chaves, que indica a necessidade da reforma e pintura da Quadra da Escola Antonieta 
de Lurdes (Agrotécnica); Indicação 100/22-CMR, de 28.04.22, de autoria do Nilton 
Cesar, que indica a necessidade do manilhamento de vias públicas que foram 
prejudicadas pelo período de chuvas em nosso município; Indicação 101/22-CMR, de 
28.04.22, de autoria do Vereador Nilton Cesar que indica a necessidade de implantar 
mecanismo de proibição de sublocação de máquinas e/ou equipamentos para 
realização de obras no município; Indicação 102/22-CMR, de 28.04.22, de autoria do 
Vereador Neguinho Eletricista que indica a necessidade da construção de uma 
academia pública, próximo a Quadra Funclub no Setor Marechal Rondon; Indicação 
103/22-CMR, de 28.04.22, de autoria do Vereador Neguinho Eletricista que indica a 
necessidade da limpeza dos córregos dos setores Bela Vista e Marechal Rondon; 
Indicação 104/22-CMR, de 28.04.22, de autoria do Vereador Renival Presidente Pé 
Quente que indica a necessidade construção de lombadas (quebra molas), e faixa de 
pedestre na Rua 23 no Setor Independência. Em Questão de Ordem, os autores das 
matérias apresentaram para ser incluso na pauta: Moção de Congratulações n. 
004/22-CMR, de autoria do vereador Leandro Onofre, assunto: Moção de 
Congratulações ao pastor Joabe de Sousa Alves; Indicação n. 105/22-CMR, de autoria 
do vereador Denison Moreira, que seja realizada a pavimentação asfáltica da Rua 
Xavante no setor Morada da Paz; Indicação n. 106/22-CMR, de autoria do vereador 
Marcos Sérgio, assunto: conclusão da pavimentação asfáltica da Rua Minas Gerais, 
esquina com Anita Fonseca, setor Jardim Cumarú. Após a leitura, o Presidente passou 
a palavra ao autor da Moção n. 004/22-CMR, para apresentar defesa a mesma. 
Assumiu a tribuna o vereador Leandro Onofre, que cumprimentou a todos presentes e 
falou sobre a importância dos munícipes acompanhar os trabalhos desta casa e ver de 
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perto o que estar sendo feito pelos os vereadores em prol de nossa cidade. Comentou 
sobre o trabalho do seu amigo pastor Joabe à frente o Hospital Iraci e disse que a 
saúde é um dos maiores desafios em uma administração pública e somente uma 
pessoa que tem coragem e determinação que permanece trabalhando nela. O pastor 
Joabe aceitou esse desafio recentemente e o mesmo tem oferecido um bom trabalho 
no atendimento da saúde e especialmente na questão espiritual as pessoas que 
chegam sem expectativa de vida. Com pouco tempo que está ali se colocando a 
disposição não só dos vereadores, mas também de toda a população, esta moção não 
é para somente permanecer fazendo um bom trabalho, mas também ajudando a nossa 
cidade que necessita do melhor. Aperfeiçoando o atendimento ele usa até de um 
sistema de monitoramento para acompanhar o atendimento dos que ali chegam até 
mesmo quando estar em casa, e pediu para o mesmo continuar assim que o mesmo 
terá sempre o apoio desta casa de leis. Discutiu a matéria o vereador Nilton Cesar, que 
cumprimentou a todos presentes  e parabenizou ao autor da matéria pela iniciativa em 
homenagear um servidor público. Afirmou que é servidor a mais de trinta anos e já 
recebeu uma homenagem desta casa em certa época. Destacou pessoas que 
passaram pela direção do hospital Iraci, que dentro das condições que lhes foram 
oferecidas na época também apresentaram um bom trabalho naquele hospital. 
Lembrou que também o vereador Zé Roberto foi diretor daquele hospital e também 
pode oferecer esforço e dedicação para os nossos municípios priorizando sempre um 
atendimento de qualidade. Agora ver o amigo pastor Joabe desdobrando-se para 
oferece um bom serviço. Comentou sobre a situação precária que se encontram os 
hospitais do município e espera que os mesmos não recebam apenas um banho de 
tinta nesse verão, mas sim uma nova estrutura para melhorar ainda mais o atendimento 
da nossa população. Parabenizou mais uma vez o pastor Joabe pelo trabalho que estar 
fazendo e como diz as escrituras sagradas: “Aquele que lhe é dado mais, mais lhe será 
cobrado”, por isso, reconhece o seu trabalho. Discutiu a matéria o vereador Renival, 
que também teceu palavras de elogios e reconhecimento ao trabalho do homenageado 
do dia e firmou o seu apoio à referida matéria.  Discutiu a matéria a vereadora Bella, 
disse que hoje tem orgulho em ir ao hospital Iraci, por causa da eficiência no 
atendimento que o pastor Joabe tem apresentado no atendimento, que independe de 
estrutura e que além de acompanhar pelo telefone por câmeras de monitoramento tem 
também um vigia lá fora para que nada passe despercebido, acompanhando assim 24h 
o que acontece naquele hospital, por isso lhe parabeniza pela dedicação e trabalho. 
Discutiu a matéria o vereador Zé Roberto, que também teceu elogios ao diretor do 
hospital Iraci, pastor Joabe, reconhecendo o profissional que é à frente desta 
importante instituição de saúde que salva vidas e que o mesmo continue fazendo o que 
estar fazendo em prol da saúde do povo redencense. Discutiu a matéria o vereador 
Denison Moreira, que afirmou ter muita alegria em poder contribuir com a homenagem 
a este homem que estar fazendo a diferença frente o hospital Iraci, e que o mesmo 
continue com essa dedicação. Discutiu a matéria o vereador Rodrigo Universo, disse 
que a alegria do pastor Joabe contagia as pessoas e quando busca orientação no 
hospital Iraci acha muito bom ouvi-lo pela forma que o mesmo atende as pessoas. Esse 
cuidado também cura. Parabenizou a todos os demais servidores desse hospital e que 
o pastor Joabe continue com essa energia que vem sim abençoando as pessoas que 
estão a sua volta. Como ninguém mais discutiu, o Presidente apresentou em votação a 
referida moção. FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. Em seguida, o Presidente 
suspendeu a sessão por até dez minutos para fazerem a entrega da moção ao 
homenageado desta manhã. Após, o Presidente declarou reaberta a presente sessão 
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ordinária, e passou a palavra ao Relator da Comissão de Justiça e Redação Final para 
apresentar parecer ao Projeto de Lei nº 001/2022 – GPM. Assumiu a tribuna o 
vereador Evilázio Chaves, disse que a matéria tem boa redação, é constitucional e 
estar apta a tramitar, por tanto, apresentou parecer pela tramitação da matéria. Em 
seguida o Presidente apresentou em discussão o referido parecer. Discutiu o parecer o 
vereador Nilton César, que pediu total atenção para o que ira falar. Parabenizou o 
Prefeito Marcelo Borges por mais esse Conselho, acha importante que o poder público 
entenda que Conselho Municipal não é um adversário político, mas que ajudará a 
gestão municipal a não cometer erros, sendo assim vistos como aliados do município. 
Fica feliz quando há pessoas se colocando a disposição para participar dos conselhos 
do município, por que ao longo da história muitos ficaram marcados por que o poder 
público não entendeu o seu real papel. Em referencia matéria em discussão disse que 
fica muito feliz no artigo 4º quando fala da competência do Conselho Municipal de 
Educação, no item II, que diz: Zelar pelo cumprimento da legislação Nacional, Estadual 
e Municipal e outras previstas em leis corretas. E outra que diz: acompanhar os 
recursos destinas a educação do município. se tivesse como prefeito, só esse artigo 4º 
já via como perfeito, por que o conselho lhe ajudaria a não cometer erros. Pediu aos 
nobres colegas e solicitar aos nobres procuradores para que reconsidere o parecer e 
acrescentar ao artigo 3º que diz: O conselho será formado por dez membros titulares, 
que esse numero possa ser alterado para onze. E seja acrescentado mais um item, 
letra f, para que possam manter uma categoria que já era contemplado na lei municipal 
207, que é a participação do conselho as entidades filantrópicas que podem contribuir e 
muito com o conselho de educação, e pediu ao Jurídico da casa para ver essa 
proposta. E de acordo com a orientação da assessoria jurídica o numero de 
participantes do conselho tem que ser par e não impar, portanto, que acrescentem 
outro representante da classe social para participar desse conselho. Em Questão de 
Ordem o vereador Rodrigo Universo afirmou que precisam votar a matéria agora e a 
ideia do vereador Nilton César é excelente, mas precisam de um texto formalizado para 
apresentar como emenda ao projeto em questão. E aumentaria o numero de 10 para 12 
conselheiros, um para entidades filantrópicas e ver aonde entraria o outro representante 
da sociedade. E podem até fazer verbalmente essa proposta. – O vereador Nilton 
César, disse que seria bom ouvir os membros do conselho primeiro antes de votar a 
matéria, e gostaria que fosse suspensa a sessão para isso. – O vereador Rodrigo 
Universo disse que não há necessidade de suspender, uma vez que não irão alterar a 
matéria em nada simplesmente irão dá paridade ao numero de conselheiros. E o Dr. 
Marcelo disse que é só aumentar de cinco para seis os representantes público. – 
vereador Nilton César disse que é só colocar esse texto como de sua autoria e 
continuar a sessão e votar e aprovar a matéria. – O vereador Rodrigo Universo disse 
que o texto da Emenda Aditiva n. 001/22-CMR, de autoria do vereador Nilton César: 
“Incluir um representante das entidades filantrópicas religiosas e comunitária voltada a 
educação, contemplando a classe religiosa, e incluir um representante da secretária de 
cultura e lazer”. Em seguida, o Presidente apresentou em discussão a referida Emenda 
Aditiva n. 001/22-CMR supracitada. Como ninguém discutiu, a mesma foi apresentada 
em votação. FOI ARPOVADA POR UNANIMIDADE. Em seguida, apresentou em 
votação o parecer do Relator da Comissão ao Projeto de Lei nº 001/2022 – GPM, 
juntamente com a Emenda Aditiva n. 001/22-CMR. O PARECER FOI APROVADO 
POR UNANIMIDADE. Após, declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: Assumiu a tribuna 
o vereador Leandro Onofre, que chamou a atenção dos colegas para esclarecer 
algumas dúvidas do dia de ontem e dizer o tamanha da importância do parlamentar ir 
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busca de recursos em outras esferas de governo. Apresentou um vídeo que mostrar 
como vai ficar o nosso Terminal Rodoviário de Redenção, devido à conquista de uma 
emenda parlamentar do senador Jader Barbalho. Agradeceu ao Prefeito Marcelo elo 
empenho e afirmou que fala com fatos e verdades. Informou que a primeira parte do 
recurso já estar disponível para a Prefeitura abrir o processo licitatório, não é promessa 
politica é realidade que vai acontecer em prol de nosso Terminal Rodoviário. Assumiu a 
tribuna o vereador Nilton César, que comentou sobre a visita que fizeram com os 
vereadores junta a empresa BRK para acompanhar o que esta empresa fez após as 
audiências que provocou cobrando melhor atendimento ao nosso povo no fornecimento 
de água. E percebeu que muito do que ficou firmada para essa empresa fazer para 
esse melhoramento já foi feito. Defendeu a indicação de sua autoria que visa melhorar 
a qualidade de vida dos nossos munícipes, onde sugeriu para que a Secretaria de 
Obras fizesse o cascalhamento das ruas citadas na referida indicação e fazer o 
escoamento da água para que o município não venha ter que comprar mais cascalho 
novamente, inibindo assim gastos recorrentes. E nas licitações realizadas pela 
Prefeitura, que possam criar mecanismos para empresa de execução de obras, para 
que a empresa que ganhar possa de fato ter condições de concluir a obra. Citou nomes 
de algumas ruas que iniciaram as obras asfálticas, mas às empresas responsáveis não 
conseguiu termina-las e quem fica no prejuízo é o povo com isso. Pela ordem, o 
vereador Jurandir Guedes, que parabenizou a atuação do vereador Leandro Onofre e 
do Prefeito Municipal Marcelo por ter conseguido recursos para a reforma do Terminal 
Rodoviário, agora o dinheiro está na conta, mas precisam ficar atentos ao aplica-lo para 
que o dinheiro seja destinado de forma correta, para não acontecer como disse o 
vereador Nilton César, de dá reponsabilidade para empresas que não tem condições de 
executar o serviço. Pela Ordem o vereador Leandro Onofre, disse que o vereador 
Jurandir Guedes está coberto de razão e precisam sim fiscalizar ainda mais, por que 
precisam saber quais são as empresas que foram notificadas por não dá conta de 
cumprir o trabalho que lhes foi confiado, e há recurso que estão prestes a perder por 
que empresas só vêm com o papel e não dão conta de finalizar as obras, e caso for 
preciso irão ao Ministério Público para buscar punir essas obras. Pela Ordem, o 
vereador Jurandir Guedes, disse que precisam ver o histórico de cada empresa para 
depois confiarem determinado serviço. Em Questão de Ordem, o vereador Zé Roberto, 
disse que de fato precisam ver essa questão dos cascalhos que a chuva leva no 
inverno e precisam ter mais atenção sobre isso para evitarem gastos recorrentes. 
Comentou sobre as fatias dos recursos que acontece quando se conseguem um 
recurso para determinado fim no município, e quando esse recurso chega na ponta as 
vezes não é o suficiente para concluir aquilo que se planejou fazer. Mas parabenizou o 
vereador Leandro Onofre e Prefeito Marcelo pelo empenho de buscar recursos, 
principalmente em Belém, uma vez que o acesso a essa capital não ser fácil devido às 
más condições das estradas que nem acostamento tem, por isso os parabenizou pela 
conquista para o nosso cartão postal que é o Terminal Rodoviário. Assumiu a tribuna o 
vereador Rodrigo Universo, que cumprimentou a todos presentes e destacou a 
participação das pessoas em especial o pastor Russel e em momento rápido trouxe 
uma sugestão rápida para que contribuísse para o conselho de educação, e que posam 
continuar contando com as lideranças religiosas. Estão aqui para servir e ser 
instrumento para contemplar os anseios da nossa população. Essa fragmentação dos 
recursos para poder chegar na ponta trouxe um vicio para as empresas participantes, 
que até inibe a participação das empresas serias no processo licitatório, mas há muitas 
empresas que se preparam para ganhar a licitação, mas não tem preparo para terminar 
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as obras e deixam o Poder Executivo na mão. Há empresas que já receberam diversas 
notificações e não conseguiu concluir as obras de sua responsabilidade, assim também 
o que aconteceu com a obra do Estádio Serrinha. Os critérios são feitos na hora da 
licitação para inibir prejuízos, mas muitas das vezes só vão reconhecer a empresa 
quando ela vai para execução da obra. Precisam sim ter critérios mais rigorosos, e 
muitas das vezes o problema é da própria empresa na hora de aplicar o recurso. 
Assumiu a tribuna o vereador Marcos Sergio, que cumprimentou a todos presentes e 
afirmou duas observações a primeira sobre a indicação numero 106 que indica a 
necessidade da conclusão da pavimentação asfáltica na avenida Minas Gerais até 
chegar a rua Brás Alves de carvalho, unindo os setores Jardim Cumaru com o setor 
Jardim Ariane. E pediu uma atenção especial do prefeito ao que ora apresenta através 
dessa indicação. Sobre o projeto de lei que estar em pauta, que fala sobre a 
consolidação e alterações das leis que regulamentam o conselho municipal de 
educação, tem sim o seu apoio por ver que é muito importante esse trabalho do 
conselheiro que acarreta na melhora do ensino aos alunos. Pela Ordem o vereador 
Rodrigo Universo, disse que em relação da Avenida Minas Gerais precisa ser feita 
uma drenagem para canalização da água que ali passa, é necessário fazer o 
escoamento dessa água primeiro e isso já está em andamento. E de fato há um 
transtorno, mas é importante ter esse tempo para depois não ter mais problemas. 
Assumiu a tribuna o vereador Renival, disse que ano passado foi chamado à Secretaria 
de Educação para ver em relação esse projeto e fica muito feliz pela atuação do 
prefeito que manda esse projeto para legalizar aquilo que estava ilegal, e o conselho 
que será aprovado o parabenizou por que agora entra as entidades que também são 
importantes e não podem faltar. Parabenizou o presidente interino da casa que nesta 
semana prestou o bom trabalho. Defendeu a indicação de sua autoria que pede a 
sinalização da Rua 23 que também dá acesso ao Hospital Regional no sentido de evitar 
mais acidentes. E agradeceu o empresário da empresa Amarelinho Motos, que 
representando os comerciantes buscou em sua pessoa resolver essa necessidade, por 
que essa avenida virou uma avenida de comércio, e por morar ali recebe uma pressão 
maior. Portanto, precisam sim de faixar de pedestres, placas de sinalização e lombadas 
para inibir mais acidentes nesta avenida. Assumiu a tribuna a vereadora Bella, que 
comentou sobre os dois vídeos apresentados nesta manhã, um da empresa BRK 
mostrando os avanços dessa empresa para atender melhor a nossa comunidade e 
agradeceu os colegas que estiveram juntos visitando os trabalhos dessa empresa, 
conferiram de perto se de fato tinha sido feito o trabalho que foi prometido em 
audiência, e isso mostra a diferença de uma câmara unida. Parabenizou a empresa 
BRK por ter cumprido o que foi prometido em audiência e comentou sobre o vídeo 
referente ao Terminal Rodoviária e parabenizou o vereador Leandro e Prefeito 
Municipal por terem ido à busca de recursos para o nosso município e desta vez em 
prol do Terminal Rodoviário. Precisam como representantes ir em busca sim de 
recursos nas outras esferas de governo. Ontem o vereador Delegado Washington havia 
feito um discurso sobre as deficiências da nossa rodoviária, mas ele não sabia que o 
problema já estava sendo resolvido. Em Questão de Ordem, o vereador Marcos Sergio 
apresentou Requerimento Verbal, requerendo a antecipação da sessão de amanhã 
para ser realizada após esta para dá celeridade na tramitação da matéria que trata 
sobre o Conselho Municipal que necessita de dois turnos para ser aprovada. Em 
seguida, o Presidente apresentou em votação o referido Requerimento Verbal 
apresentado acima. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Em seguida, determinou a 
1ª Secretária a fazer leitura do Requerimento n. 002/22-CMR, de autoria dos 
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vereadores Evilázio Chaves, Jurandir Guedes, Rodrigo Universo, Leandro Onofre, 
Neguinho Eletricista, Bella, Professor Marcos Sergio, Hugo Tomé; Assunto: Requer 
Urgência Especial na tramitação do seguinte processo: Projeto de Lei Complementar 
n. 001/2022-GPM, de 14.02.2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a 
Institucionalização no programa de desenvolvimento econômico do Município de 
Redenção – PRODER e dá outras providencias. Após a leitura, o Presidente 
apresentou em votação o Requerimento n. 002/22-CMR. Como ninguém se 
manifestou, o mesmo foi à votação. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Em 
seguida, passou a palavra ao Relator da Comissão de Justiça e Redação Final, para 
apresentar parecer ao Projeto de Lei Complementar 001/22-GPM. Assumiu a tribuna 
o vereador Evilázio Chaves, disse que a matéria tem boa redação, é constitucional, 
não há nenhuma irregularidade, estando apta a tramitar, portanto, apresentou parecer 
pela tramitação da matéria. Em seguida, o Presidente apresentou em discussão o 
referido parecer supracitado. Como ninguém se manifestou, o mesmo foi apresentado 
em votação. O PARECER FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Em Aparte, o 
vereador Leandro Onofre, disse que como estão com o horário avançado pediu que 
dispensassem a fase de explicação pessoal. Em seguida, o Presidente declarou aberta 
a ORDEM DO DIA: (ausentes os vereadores Gabriel, Delegado Washington e Silvani Borges) 
Apresentou em discussão em 1º turno o Projeto de Lei nº 001/2022 – GPM, em anexo 
a Emenda Aditiva n. 001/2022-CMR. Como ninguém se manifestou, a referida matéria 
foi apresentada em votação em 1º turno. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Em 
seguida, o Presidente apresentou em discussão em turno único o Projeto de Lei 
Complementar 001/22-GPM. Discutiu a matéria o vereador Nilton César, disse que o 
programa PRODER é de estrema importância para o nosso município e crer que irá 
contribuir com o desenvolvimento de nossa cidade e região e registrou que o seu voto 
será a favor da matéria, mas registrou que não foi apresentado o relatório de impacto 
que é exigido por lei dessa matéria, que foi apresentado nesta casa na data de hoje 
através de Requerimento de urgência e que assim anula o parecer de nossos 
procuradores. Sabe da importância do projeto, mas que o tribunal de contas é muito 
claro nas suas apurações. Discutiu a matéria o vereador Rodrigo Universo, disse que 
a urgência na votação é apenas uma agilidade e que não anula nenhum parecer e que 
há sim a autonomia da comissão para agilizar o andar do processo por ser uma matéria 
de extrema importância para nossa cidade, matéria que ira sim gerar emprego e renda 
para nossa cidade, coisa que todos querem. Pela Ordem o vereador Nilton Cesar disse 
que a matéria é importante e que não veio com o estudo de impacto em anexo, e pediu 
para que o PCCR dos servidores públicos viesse para esta casa por que precisam 
beneficiar muitos pais de famílias que esperam por aquilo que lhe é de direito. Como 
ninguém mais se manifestou, o Presidente apresentou em votação única e final o 
Projeto de Lei Complementar 001/22-GPM. 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 logo após esta. E por não haver mais o 
que deliberar, deu por encerrada esta sessão às Doze horas e vinte minutos. Pela 
aprovação. Denison Moreira ________________ Presidente. Bella ______________ 
1ª Secretária. Hugo Tomé ________________ 2º Secretário. ************************* 
**************************************************************************************************** 
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