
1 

 

 
ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 
 

Às nove horas e vinte e cinco minutos, do dia dezessete do mês de maio, 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 Hugo Tomé e 
Delegado Washington. 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 82: 1, pelo 2º Secretário. O Presidente convidou para compor a TRIBUNA DE 
HONRA: a senhora Vilani e sua filha Luciana. Em seguida, solicitou a 1ª Secretária a 
fazer a leitura do EXPEDIENTE: Ata da 16ª Sessão Ordinária, realizada em 16.05.22; 
Projeto de Decreto Legislativo nº 005/21- GPM de 27.04.22, de autoria da Mesa 
Diretora, que dispõe sobre a denominação do Espaço Cultural e, dá outras 
providências; Indicação 111/22-CMR, de 17.05.22, de autoria do Vereador Zé Roberto, 
que indica a necessidade da pavimentação asfáltica da Rua Carajás esquina com a 
Rua Jataí no Setor Central (FOI RETIRADA DE PAUTA A PEDIDO DO AUTOR); 
Indicação 112/22-CMR, de 17.05.22, de autoria do Vereador Zé Roberto que indica a 
necessidade da pavimentação asfáltica da Avenida Marechal Rondon (FOI RETIRADA 
DE PAUTA A PEDIDO DO AUTOR); Indicação 113/22-CMR, de 17.05.22, de autoria 
do Vereador Gabriel Salomão que indica a necessidade de combater o mosquito 
transmissor da dengue, com o carro Fumacê atuando em toda cidade. Em Questão de 
Ordem, o vereador Rodrigo Universo, solicitou ao Presidente para inserir na pauta o 
Requerimento 003/22-CMR, de autoria do vereador Rodrigo e outros, assunto: Requer 
Urgência Especial na tramitação do Projeto de Lei Municipal n. 005/22-GPM/RED, de 
12.05.22, oriundo do Poder Executivo, que estabelece normas para o pagamento de 
diárias aos agentes públicos no âmbito do Poder Executivo do Município de Redenção 
e dá outras providências. O Presidente acatou o referido pedido apresentado e 
determinou a 1ª Secretária a fazer leitura da referida matéria apresentada. Após, o 
Presidente passou a palavra ao Relator da Comissão de Justiça e Redação Final 
para apresentar parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2022 – CMR. 
Assumiu a tribuna o vereador Evilázio Chaves, que afirmou ter analisado à referida 
matéria e informou que é legal, não contem nenhuma inconstitucionalidade, tem boa 
redação e está apta a tramitar, portanto, apresentou parecer pela tramitação da referida 
matéria. Em seguida, o Presidente apresentou em discussão o parecer supracitado. 
Como ninguém se manifestou, o mesmo foi apresentado à votação. FOI APROVADO 
POR UNANIMIDADE. Em seguida, o Presidente declarou reaberta a presente sessão 
ordinária, e declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: Assumiu a tribuna o vereador 
Denison Moreira, que parabenizou o presidente pela indicação que nomeia o espaõ 
cultural passando a se chamar Diego, colocando o nome dele em um logradouro 
público que representa sua alegria em vida, e desejou que a família seja confortada em 
Deus pela perca desse grande homem. Por fim, reforçou o seu apoio. Assumiu a tribuna 
o vereador Nilton César, disse que esse decreto é uma forma de imortalizar a pessoa 
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do Diego, colocando o nome dele em um espaço onde acontecem momentos de alegria 
em nossa cidade. Parabenizou o vereador Gabriel pela iniciativa e acha uma 
homenagem justa. Em questão de ordem o vereador Zé Roberto, disse também que 
apoia a matéria e não poderia deixar de expor palavras de carinho e incentivo para 
manter a força da família ilutada. Sabe que as dores da separação e da saudade é 
muito ruim, mas crer que o Diogo está com Deus e tudo aqui é passageiro, e que 
possamos servir a Deus e em tudo dando graças por que ninguém morre, por que ele 
continua vivo em Deus.  Assumiu a tribuna a vereadora Silvani Borges, que também 
apresentou favorável a matéria e de fato ver que o espaço cultural levando o nome do 
Diego será muito bem representado por causa da alegria. Acredita que a dor da perca 
de ente querido não some, mas chegara o momento que lembrarão do Diego só dos 
momentos bons, por que ele não passou nessa terra em vão, mas deixou o seu legado. 
E pediu para a família ter força e que essa dor vai passar, mas as boas recordações 
ficarão. Quem é cristão sabe que essa vida é passageira e logo se reencontrarão. 
Assumiu a tribuna o vereador Gabriel Salomão, que cumprimentou a família do Diego 
presente e ouvindo as palavras dos colegas lhe fez vir a memoria boas recordações do 
Diego, ele lhe busca todos os dias em sua casa pela manhã, e foi uma pessoa que lhe 
marcou bastante, e se estar aqui como vereador grande parte do mérito dá ao Diego. 
Tem muitas boas lembranças dele e essa ideia de homenageá-lo ainda é pouco diante 
do que ele fez por sua pessoa e Redenção. E solicitou aos colegas apoio para votarem 
a favor dessa matéria para conseguirem eternizar a memoria desse grande homem que 
foi. Em seguida, o Presidente declarou aberta a ORDEM DO DIA: Apresentou em 
discussão única o Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2022 – CMR. Discutiu a 
matéria o vereador Evilázio Chaves, que parabenizou o Presidente pela iniciativa e 
tem certeza que ira sim contemplar um pouco a saudade que a família tem do Diego, 
pessoa essa que foi servidora desta casa e sempre disposto a servir. Discutiu a matéria 
o vereador Rodrigo Universo, disse que esse projeto tem o seu apoio e disse que teve 
a oportunidade de conhecer a pessoa do Diego, que era feliz e quando se dedicava 
algum projeto ele se dedicava de fato, pessoa verdadeira e franca, não é atoa que 
ganhou a confiança de muitos amigos. Conviver com a morte não é fácil, mas eternizar 
o nome dele a um local que remete tudo que ele foi é uma ideia oportuna. Discutiu a 
matéria a vereadora Bella, disse que sabe a dor e a saudade que a Vilani estar 
enfrentando dentro do peito. Parabenizou o vereador Gabriel pela iniciativa, mesmo que 
não tire a dor e a saudade, mas acredita que ira diminuir. Nada melhor que a pessoa ter 
gratidão e percebeu isso através do presidente que reconheceu o grande parceiro que 
o Diego foi. Pediu para se lembrarem dos momentos bons por que tem certeza que é 
isso que ele desejaria. Como ninguém mais se manifestou, o Presidente apresentou em 
votação única e final a referida matéria. FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. Na 
sequencia, suspendeu a sessão por cinco minutos para fazer a entrega da homenagem 
aos familiares presentes. Após o presidente declarou reaberta a presente sessão. Em 
seguida, apresentou em votação o Requerimento 003/22-CMR. FOI APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Após, solicitou ao 2º Secretário a fazer leitura do Projeto de Lei 
Municipal n. 005/22-GPM/RED, de 12.05.22, oriundo do Poder Executivo, que 
estabelece normas para o pagamento de diárias aos agentes públicos no âmbito do 
Poder Executivo do Município de Redenção e dá outras providências. Nomeou o 
vereador Rodrigo Universo à Relator ad-hoc para presentar parecer a referida matéria, 
que consequentemente lhe passou a palavra. Assumiu a tribuna o vereador/relator 
Rodrigo Universo, disse que a matéria tem boa redação, é oportuno e estar apta a 
tramitar, portanto, o seu parecer é pela tramitação da referida matéria. Em seguida, o 
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Presidente apresentou em discussão o referido parecer supracitado. Como ninguém se 
manifestou, o parecer fu submetido à votação. O PARECER FOI APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Na sequencia, foi apresentado em discussão única o Projeto de Lei 
005/22-GPM/RED. Discutiu a matéria o vereador Nilton César, disse que concorda que 
o servidor que ira se ausentar do município a trabalho deve sim receber recursos para 
custear suas despesas, mas pediu ao Governo Municipal para que no mesmo empenho 
que pede celeridade em alguns projetos pediu que também possa dar celeridade no 
projeto de lei que trata sobre o PCCR, que impactara 500 famílias diretamente em 
nossa municipalidade. E aproveitou o momento para cobrar celeridade ao governo 
municipal do processo licitatório que permitira ao município ajudar a custear nas 
passagens dos pacientes que estão se tratando de câncer em Barretos. Como ninguém 
mais se manifestou, o Presidente apresentou em votação única e final a referida 
matéria. FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. Por não haver mais matérias a serem 
deliberadas na Ordem do Dia, o senhor Presidente passou a sessão ordinária a fase de 
EXPLICAÇÃO PESSOAL: Assumiu a tribuna o vereador Zé Roberto, que reforçou o 
pedido do vereador Nilton Cesar em relação aos pacientes de Barretos em relação ao 
custeio das passagens dos pacientes oncológicos. Também é um lutador da saúde e 
sabe e entende o que é batalhar em prol de alguém que luta pela vida, principalmente 
quando a doença é um câncer. Mas hoje com o hospital do AMOR de Barretos e com o 
apoio do vereador Nilton Cesar tem salvado 90% desses pacientes. Comentou sobre as 
dificuldades financeiras que um paciente desse pode passar e toda ajuda nessa hora é 
importante, e precisam levar essa informação ao governo para que ele possa dar 
atenção maior a essas pessoas que tanto precisam. E deu graças a Deus por que 
conseguiram passar pela pandemia que levou muitas pessoas, e precisam chamar 
atenção do prefeito ao que o vereador Nilton apresenta, por que precisam dar atenção 
as pessoas que precisam de saúde. Assumiu a tribuna o vereador Leandro Onofre, 
disse que discutiram sobre uma obra que estar preste acontecer em Redenção que é a 
reforma e a ampliação do Terminal Rodoviário de Redenção e que no dia 26 de maior 
agora será aberto o processo licitatório e pediu para os colegas acompanhar. Disse ao 
Nilton que é parceiro a instituição que o mesmo representa e agradeceu a sensibilidade 
da administração. Só nessa semana já ajudou duas pessoas com passagens para 
Barretos, mas o que lhe deixa feliz é a sensibilidade do prefeito em montar um processo 
licitatório para ser pago com recurso próprio do município cerca de 200 passagens para 
esse fim, beneficiar os pacientes oncológicos. Agradeceu ao Secretario de Governo na 
pessoa do senhor Marinho e sabe que esse processo precisa acelerar e justos são 
mais forte. Nas considerações finais: O Presidente agradeceu a presença de todos, e 
os convidou para a próxima sessão ordinária amanhã, no horário regimental. E por não 
haver mais o que deliberar, deu por encerrada esta sessão às onze horas e quarenta 
minutos. Pela aprovação. Gabriel Salomão ________________ Presidente. Bella 
______________ 1ª Secretária. Denison Moreira ________________ 2º Secretário. *** 
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