
1 

 

 
ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 
 

Às nove horas e vinte minutos, do dia dezoito 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, que convidou o vereador Zé Roberto para lhe auxiliar 
na 1ª Secretaria e o vereador Denison Moreira na 2ª Secretaria. Solicitou a 1ª 
Secretária a fazer verificação do quórum. Houve quórum, com a ausência dos 
vereadores Hugo Tomé, Delegado Washington e Bella. O Presidente justificou a 
ausência dos vereadores Bella dizendo que a mesma estar em tratamento de saúde e 
Hugo Tomé e Delegado Washington em viagem a trabalho desta 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 27: 1, pelo 2º Secretário. Em 
seguida, solicitou a 1ª Secretária a fazer a leitura do EXPEDIENTE: Ata da 17ª Sessão 
Ordinária, realizada em 17.05.22; 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; 
Projeto de Lei nº 003//22- GPM de 05.05.22, de autoria do Poder Executivo, que 
revoga as disposições contidas na Lei Municipal nº 731/17, bem como Autoriza a 
Desafetação, Doação e Concessão de Uso de Bens Públicos ao Serviço Social do 
Comércio - SESC e, dá outras providências; Projeto de Lei nº 004//22- GPM de 
09.05.22, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a prestação de serviço 
voluntário do Município de Redenção-PA e, dá outras providências; Moção de 
Congratulações nº. 006/2022-CMR, de 17/05/2022, de autoria do Vereador Zé 
Roberto, que propõe Moção Congratulações aos PROFESSORES JOSÉ RODRIGUES 
DE CARVALHO E MILTON PEREIRA LIMA, autores do livro “REDENÇÃO SEUS 
VALORES E SUAS RIQUEZAS”; Indicação 114/22-CMR, de 18.05.22, de autoria do 
Vereador Renival Presidente Pé Quente, que indica a necessidade da limpeza, 
patrulhamento e cascalhamento de todas as ruas dos setores Independência, Vila da 
Pedra e Ademar Guimarães; Indicação 115/22-CMR, de 18.05.22, de autoria da 
Vereadora Silvani Borges que indica a necessidade da revitalização do Campo Vila 
Espirito Santo; Indicação 116/22-CMR, de 18.05.22, de autoria do Vereador Nilton 
Cesar, que indica ao Executivo Municipal a criação de Programa Municipal de Bolsas 
de Iniciação cientifica, Iniciação Tecnológica de extensão de Interesse das secretarias 
Municipais da Prefeitura de Redenção; Indicação 117/22-CMR, de 18.05.22, de autoria 
do Vereador Jurandir Guedes que indica a necessidade da pavimentação asfáltica da 
Rua Serra Verde, no Setor Serrinha. Após, o Presidente passou a palavra ao autor da 
Moção de Congratulações nº. 006/2022-CMR para apresentar defesa à mesma. 
Assumiu a tribuna o vereador Zé Roberto, que parabenizou duas famílias que se faz 
presente nesta sessão na pessoa do senhor José Rodrigues e Nilton Lima ambos 
educadores. Contou parte das historias de cada um como também destacou o grande 
feito de publicarem um livro que conta a história do nosso município, de uma forma 
ilustrado, facilitando assim o entendimento de nossas crianças. Entende que esses 
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homens tem sim contribuído com o sucesso e desenvolvimento de nossa cidade, 
ambos tem um grande legado na área da educação. Agradeceu aos dois por ter feito e 
vim fazendo o bem para com a nossa cidade. Em seguida, o Presidente apresentou em 
discussão a Moção de Congratulações nº. 006/2022-CMR. Discutiu a matéria o 
vereador Nilton César, que parabenizou o autor da matéria e aos homenageados pelos 
seus feitos. Afirmou que é muito bom essas homenagens serem em vida, por que Deus 
nos deu essa maravilha de viverem em família e entre irmãos. Parabenizou os 
escritores, professores e pensadores que tem sim contribuído muito com o 
desenvolvimento cultural e social de nossa cidade. Discutiu a matéria a vereadora 
Silvani Borges, que parabenizou o autor da matéria pela iniciativa em homenagear as 
pessoas em vida, por que depois que falecer os que fizeram algo não verão. Agradeceu 
os dois homenageados que são professores e escritores, e ira sim ler o livro. Entende 
da dificuldade de leitura nos tempos atuais em função da era digital, mas como há um 
texto rico que mostra as riquezas de nossa cidade ira sim ler e ira sim enviar seu 
comentário. Discutiu a matéria o vereador Denison Moreira, que parabenizou o 
trabalho dos homenageados e entende que foram dias e noites investidos para 
desenvolvê-lo e com certeza ajudara os nossos alunos para saírem um pouco do 
mundo virtual e buscarem conhecer um pouco de nossa história. Discutiu a matéria o 
vereador Marcos Sérgio, disse ao povo de Redenção sobre a importância desse livre 
que conta a nossa história. Estão vivendo o tempo da informatização, mas já viu o livro 
e percebeu que é muito chamativo e parabenizou os autores. Percebe que os alunos 
serão muito beneficiados com ele. Parabenizou o vereador Zé Roberto pela 
homenagem feita em reconhecer esses homens que vem sim desenvolvendo há muito 
tempo um trabalho em prol da educação de nossa cidade. Como ninguém mais se 
manifestou, o Presidente apresentou em votação a Moção de Congratulações nº. 
006/2022-CMR. FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. Em seguida, o Presidente 
suspendeu a sessão por até dez minutos para a entrega das homenagens. Após, o 
Presidente declarou reaberta a presenta sessão, e passou a palavra ao Relator da 
Comissão de Justiça e Redação Final para apresentar parecer ao Projeto de Lei nº 
002/2022 – GPM. Assumiu a tribuna o vereador Evilázio chaves, que afirmou ter 
analisado a referida matéria, e afirmou que a mesma tem boa redação, é oportuna, 
nãos consta nenhum indicio de inconstitucionalidade, 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 à votação. FOI 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Após, passou a palavra ao Relator da Comissão 
de Justiça e Redação Final para apresentar parecer ao Projeto de Lei nº 003/2022 – 
GPM. Assumiu a tribuna o vereador Evilázio chaves, que afirmou ter analisado a 
referida matéria, e afirmou que a mesma tem boa redação, é oportuna, nãos consta 
nenhum indicio de inconstitucionalidade, 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 à votação. FOI APROVADO 
POR UNANIMIDADE. Após, passou a palavra ao Relator da Comissão de Justiça e 
Redação Final para apresentar parecer ao Projeto de Lei nº 004/2022 – GPM. 
Assumiu a tribuna o vereador Evilázio chaves, que afirmou ter analisado a referida 
matéria, e afirmou que a mesma tem boa redação, é oportuna, nãos consta nenhum 
indicio de inconstitucionalidade, 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 à votação. FOI APROVADO 
POR UNANIMIDADE. Em seguida, o Presidente declarou aberta a ORDEM DO DIA: 
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Apresentou em discussão em 1º turno o Projeto de Lei nº 002/2022 – GPM. Como 
ninguém se manifestou, o mesmo foi à votação em 1º turno. FOI APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Apresentou em discussão em 1º turno o Projeto de Lei nº 003/2022 – 
GPM. Discutiu a matéria o vereador Nilton César, que elogiou o Governo Municipal na 
pessoa do prefeito Marcelo Borges pela iniciativa de fazer essa doação de área para a 
vinda do SESC, que associação de renome nacional e parabenizou a todos os 
envolvidos com a conquista, que será construída sua sede no loteamento Solar Marista, 
que abrangerá muitos bairros. E fica feliz quando ver um projeto de lei que vai trazer um 
clube social que tem uma credibilidade muito grande no país  que trará mais uma opção 
de lazer para o município de Redenção. Como ninguém mais se manifestou, o 
Presidente apresentou votação em 1º turno o Projeto de Lei nº 003/2022 – GPM. FOI 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Apresentou em discussão em 1º turno o Projeto de 
Lei 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 a serem 
deliberadas na Ordem do Dia, o senhor Presidente passou a sessão ordinária a fase de 
EXPLICAÇÃO PESSOAL: Assumiu a tribuna a vereadora Silvani Borges, que 
defendeu sua indicação de que apresenta nesta sessão que vai de encontro a saúde e 
lazer de nossa população. Disse que esteve muito presente na Colônia Vila Espírito 
Santo, e afirmou que essa comunidade infelizmente é esquecida em todas as gestões. 
O único lazer dessa comunidade tem é o futebol. Realizou uma ação muito linda no 
natal com entrega de cestas básicas, brinquedos para crianças e pula pula, 
brincadeiras. Isso com ajuda do Deputado Gustavo Seffer e da população. Na sua 
indicação solicita a gramagem, a troca do alambrado, troca das traves e iluminação 
daquele campo que é a única coisa que eles têm para distração. Pediu a construção de 
alguns bancos para as pessoas poderem assistir os jogos. Ressaltou que o esporte é 
vida, por que ajuda tanto no físico como na saúde mental. E espera contar com o apoio 
da gestão municipal ao que ora presenta. Assumiu a tribuna o vereador Renival, que 
reconheceu o trabalho dos dois educadores Nilton e José Rodrigues, como parabenizou 
a inciativa do vereador Zé Roberto em apresentar merecida homenagem aos mesmos. 
Defendeu a sua indicação que apresenta nesta manhã que indica a necessidade da 
limpeza, patrulhamento e cascalhamento de todas as ruas dos setores Independência, 
Vila da Pedra e Ademar Guimarães e solicitou ao Prefeito que atenda ao que ora 
apresenta por ser uma necessidade da comunidade que foram prejudicadas nesse 
período chuvoso. Assumiu a tribuna o vereador Zé Roberto, que apresentou um pedido 
que vai estar dentro do PCCR, que torne pauta da politica do setor recursos humanos 
desta casa de leis, que em 1999 teve o concurso público e em breve três funcionários 
serão aposentados e pediu ao Presidente que abra concurso público para rever essa 
necessidade. Afirmou que ira ao Rio Verde, e o prefeito daquela cidade fez um projeto 
de cinturão verde, e buscará saber melhor sobre esse projeto para dá oportunidade aos 
produtores de nossa região e trará algumas novidades nesse sentido. 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 dois minutos. 
Pela aprovação. Gabriel Salomão ________________ Presidente. Zé Roberto 
______________ 1ª Secretária. Denison Moreira ________________ 2º Secretário. *** 
**************************************************************************************************** 
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