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ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 
 

Às nove horas e quarenta minutos, do dia vinte e três do mês de junho, 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, Jurandir Guedes na 2ª Secretaria. Solicitou a 1ª Secretária a fazer 
verificação do quórum. Houve quórum, com a ausência dos vereadores, Rodrigo 
Universo, Nilton César e Delegado Washington. O Presidente justificou a ausência dos 
vereadores Nilton César que teve um problema de saúde, e delegado que estar 
exercendo atividade parlamentar. 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 29: 1, pelo 2º Secretário. Em seguida, solicitou a 1ª Secretária a 
fazer a leitura do EXPEDIENTE: Ata da 22ª Sessão Ordinária, realizada em 21.06.22; 
Projeto de Lei Complementar nº 001/22- MD-CMR de 20.06.22, de autoria doa Mesa 
Diretora que dispõe sobre a Estrutura Administrativa, Plano de Carreira, Cargos e 
Remuneração dos Servidores da Câmara Municipal de Redenção e, dá outras 
providências; Moção de Congratulações nº. 011/2022-CMR, de 21/06/2022, de 
autoria do Vereador Evilázio Chaves, que propõe Moção Congratulações as integrantes 
da equipe do Hospital Dra. Iraci Machado de Araújo, pelos relevantes serviços 
prestados ao município; Requerimento n. 005-CMR, de autoria do vereador Leandro 
Onofre e outros, que requer urgência especial na tramitação do Projeto de Lei n. 
001/22-CMR-MD; Ofício n. resposta das indicações. Oficio n. 126/22-GPM-RED, ao 
Presidente da Câmara de Redenção, assunto: Em resposta as indicações; Oficio n. 
105/22-IPPUR, ao Presidente da Câmara Municipal de Redenção, que informa a sua 
inviabilidade de comparecer a Câmara Municipal de Redenção no dia 22.06.2022, isso 
por causa de compromisso de reunir com a COHAB na regularização do setor Serrinha. 
Em Questão de Ordem, o vereador Leandro Onofre, solicitou ao Presidente para incluir 
na pauta as Indicações 124/22-CMR, de autoria do vereador Leandro Onofre, assunto: 
Pavimentação asfáltica de todas as ruas transversais e paralelas que dão acesso a 
Avenida Araguaia, no trecho que dá da Avenida Alceu Veronese a rotatória de entrada 
da cidade com a construção do respectivo estacionamento. Em seguida, o Presidente 
fez ENCAMINHAMENTO: Para a Comissão de Justiça e Redação Final o Projeto de 
Lei Complementar nº 001/22-MD-CMR. Em seguida, passou a palavra ao autor da 
Moção de Congratulações nº. 011/2022-CMR para apresentar defesa à mesma. 
Assumiu a tribuna o vereador Evilázio Chaves, que cumprimentou a todos presentes e 
informou que esteve visitando o Hospital Iraci, onde presenciou a garra da equipe de 
trabalhadores em prol da saúde de Redenção. Fica muito feliz em poder estar 
incentivando esses servidores da saúde para que a cada dia possam prestar um 
serviço de qualidade a nossa população de Redenção, e em nome do pastor Joabe 
cumprimentou a cada servidor desse hospital. Conhece a falta de estrutura que há tanto 
no Hospital Iraci como no Hospital Materno Infantil, e precisam buscar recursos para 
reconstrução desses hospitais que não suportam mais adaptações. Por fim, solicitou o 
apoio dos colegas vereadores na aprovação da referida matéria que ora apresenta. O 
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Presidente convidou para fazerem parte da TRIBUNA DE HONRA: Secretária Adjunta – 
Agda, Diretor do Hospital Iraci – Pr. Joabe, Dra. Denise e o enfermeiro - Gabriel. Em 
seguida, apresentou em discussão a referida moção. Discutiu a matéria a vereadora 
Silvani Borges, que cumprimentou a todos presentes e afirmou estar passando por um 
momento deligado por que sua mãe não está bem e mesmo assim estar aqui. 
Agradeceu aos servidores do hospital Iraci por que há um mês quase perdeu sua mãe, 
mas graça a esta equipe estar com sua mãe em casa. A saúde dela não está 100% e 
nunca vai estar, mas parabenizou a esta equipe pelo esforço, dedicação e amor para 
desempenhar esse trabalho de saúde. Teceu elogios a toda equipe por que tem sim 
lutado pela vida independente de bandeiras partidárias. Assumiu a tribuna o vereador 
Zé Roberto, que cumprimentou a todos presentes, em especial a equipe de saúde aqui 
presente. Parabenizou a vereadora Silvani e entende o que ela estar passando. Disse a 
equipe da saúde do hospital Iraci que essa moção tem um grande valor por que 
homenageia pessoas que lutam pela vida do próximo. Teve o prazer de trabalhar na 
área da saúde por toda a sua vida, portanto, parabenizou essa equipe e os incentivou a 
continuar nessa batalha em proporcionar saúde ao povo de modo geral. Lembrou-se 
dos médicos em memoria: Dr. Zé Carlos e Dra. Lins, entende que quem faz saúde 
enfrenta até a morte, como enfrentaram a COVID. Os parabenizou pela coragem e pelo 
amor dispensado ao próximo. Já ver o povo se preparando para enfrentar outra fase, 
por que ficou sabendo de pessoas contaminadas pelo COVID, e incentivou as pessoas 
a se vacinarem. Esta Câmara é a melhor Câmara do país. Acabou de ligar para o 
vereador Nilton, homem que tem muito amor no coração e que estar acompanhando 
essa sessão via internet, e acredita que tem sim também um prefeito melhor de todos 
os tempos. A grande falha que há é dos gestores que passaram e não fizeram o que 
tinham que fazer, mas essa gestão estar fazendo a diferença. Discutiu a matéria à 
vereadora Bella, que parabenizou toda equipe de servidores do Hospital Iraci em nome 
do pastor Joabe que está à frente dos trabalhos e parabenizou o autor da matéria pela 
proposição apresentada. Ver que o pastor Joabe está de parabéns com sua equipe 
onde ver diferença na higienização, no atendimento e na humanização, esses 
procedimentos geram cura e vida, portanto parabenizou toda equipe pelos trabalhos 
realizados. E não tem ouvido reclamações desse hospital, e registrou com alegria o 
apoio à matéria proposta por que só tem a agradecer a essa equipe homenageada. 
Discutiu a matéria o vereador Leandro Onofre, disse que só tem o que falar é: muito 
obrigado. Sabe que não é fácil estar à frente ou desenvolver um bom trabalho em uma 
área tão delicada como a saúde pública, mas tem visto que essa equipe tem dado o 
seu melhor. E hoje estão reconhecendo o trabalho que tem sido feito com amor por 
essa equipe, e que outros servidores possam se espelhar. Como ninguém mais se 
manifestou, o Presidente apresentou em votação a Moção n. 011/22- CMR. FOI 
APROVADA POR UNANIMIDADE. Em seguida, o Presidente suspendeu a sessão por 
até quinze minutos para entrega da moção aos homenageados. Após, o presidente 
declarou reaberta a presente sessão ordinária. Em seguida, declarou aberta a fase de 
TEMA LIVRE: Assumiu a tribuna o vereador Zé Roberto, disse que no ano anterior os 
colegas fizeram várias indicações sobre asfalto e pontes, e recuperação de ruas e 
estradas, e as indicações atendidas reconheceu o trabalho do prefeito. Tem até uma 
indicação agendada para o Secretário de Educação, senhor Vanderly Moreira, mas vai 
fazer isso no próximo período. Em frente aos correios e a Agência da Caixa Econômica 
Federal precisa-se com urgência de um estacionamento, como na Avenida Thompson 
Filho. E afirmou que a empresa BRK precisa apresentar algo maior para Redenção, por 
que Redenção é uma cidade modelo e não podem perder espaço, mas acredita que até 
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o fim deste mandato com as pessoas que estão à frente estão com certeza com todas 
as contas sanadas e o próximo gestor terá sim oportunidade para o crescimento. Em 
Questão de Ordem, o vereador Evilázio Chaves, apresentou um Requerimento 
Verbal, requerendo a antecipação das sessões desta semana para serem realizadas 
após esta, para ganharem tempo e limpar a pauta desta semana.  Assumiu a tribuna o 
vereador Leandro Onofre, que registrou uma indicação de sua autoria e pediu ao 
Prefeito e ao Secretário de Obras para que dê uma atenção especial para 
pavimentação asfáltica nas ruas transversais no trecho da Avenida Alceu Veronese até 
o nome Redenção da Avenida Araguaia, por que é muita poeira e foi procurado por 
alguns comerciantes daquela região solicitou essa atenção especial do gestor 
municipal. Afirmou que não estará na cidade na quinta e na sexta e já apresentou o seu 
voto favorável ao requerimento apresentado de antecipação das sessões. Em seguida, 
o Presidente declarou aberta a ORDEM DO DIA: (Ausentes os vereadores: Rodrigo Universo, 

Nilton César e Delegado Washington) O Presidente apresentou em discussão o Requerimento 
n. 005/22-CMR. Como ninguém se manifestou, o mesmo foi submetido à votação. FOI 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Na sequencia, o Presidente nomeou o vereador 
Leandro Onofre a Relator “ad hoc” para apresentar parecer ao Projeto de Lei 
Complementar nº 001/22- MD-CMR. Assumiu a tribuna o vereador Leandro Onofre, 
disse que o referido projeto tem boa redação, é oportunidade, não apresenta nenhum 
tipo de vício e nenhuma irregularidade, estando apto a tramitar por esta casa, portanto, 
o seu parecer é pela tramitação da matéria. Após, o Presidente apresentou em 
discussão o referido parecer supracitado. Como ninguém se manifestou, o mesmo foi 
submetido à votação. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Na sequencia, o 
Presidente apresentou em discussão única o Projeto de Lei Complementar nº 001/22- 
MD-CMR. Como ninguém se manifestou, o mesmo foi submetido à votação única e 
final.  FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Em seguida, o Presidente apresentou em 
votação o Requerimento Verbal, de autoria do vereador Evilázio Chaves, que requer 
antecipação das sessões de quinta e sexta-feira para acontecer logo após esta. 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: Todos os vereadores dispensaram o uso da fala. 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 onze horas e quarenta oito minutos. 
Pela aprovação. Gabriel Salomão ________________ Presidente. Bella 
______________ 1ª Secretária. Jurandir Guedes ________________ 2º Secretário. ** 
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