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

ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 
 
Às nove horas e quinze minutos, do dia vinte e três, do mês de novembro, 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 Delegado Washington na 1ª 
Secretaria, Hugo Tomé na 2ª Secretaria e Denison Moreira na vice-presidência. Solicitou 
ao Vice-presidente a fazer verificação do quórum. Houve quórum, com a ausência do 
vereador Jurandir Guedes, Neguinho Eletricista e Bella. O Presidente justificou a ausência 
do vereador Jurandir Guedes dizendo que o mesmo está em viagem em prol desta 
municipalidade, e os vereadores Bella e Neguinho Eletricista por motivo de saúde. Em 
seguida, solicitou a todos a ficar de pé em saudação as Bandeiras Nacional, Estadual e 
Municipal. Na sequencia, foi lido um trecho bíblico: Provérbios 37: 5, pelo 2º Secretário. Em 
seguida, o Presidente solicitou ao Vice-presidente a fazer a leitura do EXPEDIENTE: Ata 
da 16ª Sessão Ordinária, realizada em 22.11.22; Projeto de Lei Complementar nº 
011/22- GPM de 14.06.22, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre serviços de 
transporte remunerado privado individual de passageiros por aplicativos ou outras formas 
de comunicação em rede, no âmbito do Município de Redenção-PA; Projeto de Lei nº 
007/22- GPM de 15.09.22, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação da 
Instituição de Longa Permanência para Pessoas Idosas – ILPI no Município de Redenção-
PA e, dá outras providências; Projeto de Lei nº 002/22- CMR de 22.06.22, de autoria do 
Vereador Denison Moreira, que dispõe sobre a Instituição do DIA DA IMPRENSA no âmbito 
de Redenção e, dá outras providencias; Projeto de Lei nº 004/22- CMR de 14.10.22, de 
autoria do Nilton Cesar que Dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa concessionária de 
serviço público proprietária dos postes destinados a distribuição de energia elétrica 
responsabilizar-se pelo uso do espaço público fora das especificações das normas técnicas 
e dá outras providencias; Projeto de Decreto Legislativo nº 006/22- GPM de 18.03.22, de 
autoria do Vereador Denison Moreira que denomina oficialmente de Rua Fábio de Faria 
Bolinha, a artéria urbana antes conhecida como Rua Um, no Setor Oeste (FOI RETIRADO 
DE PAUTA A PEDIDO DO AUTOR); Projeto de Decreto Legislativo nº 008/22- CMR de 
22.08.22, de autoria do Nilton Cesar que Reconhece como Entidade de Utilidade Pública 
Municipal a ASSOCIAÇÃO CULTURAL EXPLOSÃO DE REDENÇÃO. O Presidente inclui 
na pauta o Oficio n. 081/22-GPM, que encaminha para esta casa o Projeto de Lei 
Complementar n. 012/22-GPM, de 22/11/2022, que dispõe sobre a revogação do inciso IV 
do artigo 2º e artigos 3º e 4º, e da Lei Complementar n. 119, de 17 de dezembro de 2021, e 
dá outras providencias. Em questão de ordem, o vereador Marcos Sérgio, apresentou a 
Mesa Diretora, para fazer parte da pauta, a Indicação n. 140/2022-CMR, de autoria dos 
vereadores Marcos Sérgio e Hugo Tomé, que indica a necessidade de pavimentação de 
calçamento de bloquetes na Avenida Paragominas no setor Santos Dumont. O Presidente 
acatou os pedidos apresentados acima e determinou ao vice-presidente a fazer a leituras 
das matérias apresentadas. Após a leitura, o Presidente passou a palavra ao Relator da 
Comissão de Justiça e Redação Final para apresentar parecer ao Projeto de Lei 
Complementar nº 011/2022 – GPM, com as Emendas em anexo. Assumiu a tribuna o 
vereador/relator Evilázio Chaves, que informou que a referida matéria tem boa redação é 
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oportuna, não consta nenhum indício de inconstitucionalidade, e foram apresentadas as 
seguintes emendas: Emenda Modificativa n. 001/22-CMR: ao artigo n. 1, nas alienas A, E, 
C, no artigo IV, do Projeto de Lei Complementar n. 011/22-GPM, que passa a ter a seguinte 
redação: Artigo 1 – O veículo não pode ter idade máxima de dez anos, a contar da data da 
sua fabricação, ser dotado de no mínimo quatro portas e no mínimo dois airbags; Emenda 
Modificativa n. 002/22-CMR: Fica suprimido o inciso II do artigo 8 da Lei complementar n 
011/22-GPM; Emenda n. 003/22-CMR, Acrescenta o inciso II no artigo 1 ao Projeto de Lei 
Complementar n. 011/22-GPM, Inciso II: O reconhecimento do imposto de responsabilidade 
autorizada do serviço de transporte autorizado, privado e remunerado de passageiros que 
dispõe dessa lei, ficando obrigado a reter na fonte o seu valor que será creditado 
mensalmente até o décimo dia útil do mês subsequente, por prestação de serviço na conta 
bancária vinculada ao fundo de mobilidade; Emenda n. 004/22-CMR ao artigo n. 15, ao 
Projeto de Lei Complementar n. 11/22-GPM, passa a ter a seguinte redação: A lei entra em 
vigor na data de sua publicação produzindo seus efeitos após o decorrer de 6 meses. 
Todas as emendas são de autoria o vereador Marcos Sérgio. E apresentou parecer 
favorável a tramitação da matéria. Em seguida, o Presidente apresentou em discussão o 
referido parecer supracitado. Discutiu o parecer o vereador Renival, que agradeceu por ter 
colocado para tramitar também o projeto que dará legalidade a mais um meio de transporte 
em nossa cidade, hoje há os mototaxistas, e agora estão buscando legalizar mais uma 
modalidade de transporte alternativo que é o UBER. Está muito feliz por esse momento e 
agradeceu aos colegas por se apresentar favorável a essa matéria que tem como objetivo 
beneficiar a nossa sociedade, em que poderão legalizar a categoria que trará também 
segurança na sua prestação de serviço. Discutiu o parecer o vereador Marcos Sergio, que 
antes de falar das emendas modificativas que foram apresentadas ao Projeto de lei n. 011, 
parabenizou o vereador Hugo Tomé que está comemorando mais um ano de vida hoje. E 
sobre as emendas ao projeto, considera esse projeto é muito importante para Redenção 
onde buscam regulamentar uma classe que atuara no transporte de pessoas, e fez essa 
parceira com o vereador Renival, e modificou algumas coisas para melhorar ainda mais a 
sua qualidade. A primeira emenda trata sobre a idade do veículo que exige um padrão, e o 
carro pode ter a vida útil para tão função de 10 anos. E outra, sobre o padrão do veiculo 
que poderia ser menor, o exido antes deveria ser muito sofisticado. E a outra é sobre a 
taxa, que ao invés de fiscalizar os motoristas a prefeitura iria fiscalizar a plataforma, e a 
plataforma busca fiscalizar os motoristas. E ao invés de ser dois meses colocou seis meses 
para que haja a regulamentação conforme a lei que será aprovada por esta casa. Portanto, 
pediu aos colegas que votem a favor dessas emendas e ao projeto de lei nos dois turnos. 
Como ninguém mais se manifestou, o Presidente apresentou em votação o referido parecer 
supracitado ao Projeto de Lei Complementar n. 011/22-GPM, juntamente com as emendas 
apresentadas em anexo. O PARECER FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Em 
seguida, o Presidente passou a palavra ao Relator da Comissão de Justiça e Redação 
Final para apresentar parecer ao Projeto de Lei nº 007/2022 – GPM. Assumiu a tribuna o 
vereador/relator Evilázio Chaves, que informou que a matéria é constitucional, tem boa 
redação, é oportuna e apresentou parecer pela tramitação da mesma. Em seguida, o 
Presidente apresentou em discussão o referido parecer supracitado. Como ninguém se 
manifestou, o referido parecer foi submetido a votação. O PARECER 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 002/2022 – CMR. Assumiu a 
tribuna o vereador/relator Evilázio Chaves, que informou que a matéria é constitucional, 
tem boa redação, é oportuna e apresentou parecer pela tramitação da mesma. Em 
seguida, o Presidente apresentou em discussão o referido parecer supracitado. Discutiu o 
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parecer o vereador Denison Moreira, que solicitou o apoio dos colegas na aprovação 
desta matéria, devido a importância da imprensa em nosso município em relação ao 
exercício da democracia. E quando falam em imprensa estar incluso todos os meios de 
comunicação, e com a provação desta matéria terão um dia especial para fazerem uma 
sessão solene para reconhecer esse trabalho importante em nossa sociedade. Como 
ninguém mais se manifestou, o referido parecer foi submetido em votação. O PARECER 
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 – 
CMR. Assumiu a tribuna o vereador/relator Evilázio Chaves, que informou que a matéria é 
constitucional, tem boa redação, é oportuna e apresentou parecer pela tramitação da 
mesma. Em seguida, o Presidente apresentou em discussão o referido parecer 
supracitado. Discutiu o parecer o vereador Nilton César, que apresentou defesa a referida 
matéria informando que a empresa responsável pelos postes e fios da rede de energia 
criassem mecanismos de segurança para prestarem suportes de manutenção quando os 
fios por algum motivo oferecem riscos as pessoas que transitam nas proximidades. 
Portanto, conta com o apoio dos colegas na aprovação. Como ninguém se manifestou, o 
referido parecer foi submetido a votação. O PARECER FOI APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Após, passou a palavra ao Relator da Comissão de Justiça e Redação 
Final para apresentar parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 008/2022 – CMR. 
Assumiu a tribuna o vereador/relator Evilázio Chaves, que informou que a matéria é 
constitucional, tem boa redação, é oportuna e apresentou parecer pela tramitação da 
mesma. Em seguida, o Presidente apresentou em discussão o referido parecer 
supracitado. Discutiu o parecer o vereador Nilton César, disse que esse titulo é para as 
pessoas que fazem a cultura em nosso município, cumprimentou o senhor Darlan que a 
dezesseis anos, junto com sua equipe, faz movimentos culturais em Redenção tentando 
resgatar esses movimentos culturais. Agradeceu a todos os colegas votarão nessa 
proposta que dará o reconhecimento a essa entidade como utilidade pública que poderá 
fazer com que essa associação venha angariar recursos para melhorar ainda mais os seus 
eventos culturais em nossa cidade. Como ninguém mais se manifestou, o referido parecer 
foi submetido a votação. O PARECER FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Após, o 
Presidente convidou para compor a TRIBUNA DE HONRA: senhor Darlan e toda sua 
equipe presente; senhor Diogo Camilo, Alessandro Dantas, Eduardo Queiroz, Buiu News e 
Gabriel. Na sequência, declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: Assumiu a tribuna o 
vereador João Lúcio, que cumprimentou a todos presentes e disse que participou de uma 
solenidade da FESAR, e os alunos estar realizando uma pesquisa sobre saúde pública, e 
enquanto Secretário na época abriu as portas da unidade do setor da saúde pública para 
que eles entendessem a realidade do que acontece nesse setor, por que muitos pesam 
que é algo fácil, mas quando você está dentro pode ver as dificuldades de se administrar 
algo que tem pouco recurso diante de tanta necessidade. Os futuros profissionais da área 
da medicina que possam ser mais misericordiosos quando forem prestar serviços ao SUS 
quando cobrarem seus honorários. Quer fazer parte desse grupo seleto de vereadores e 
ver projetos importantes sendo tramitados. A turma de medicina da FESAR entra para a 
história por ser a primeira formada em nosso município. O vereador Gabriel Salomão entra 
para história como o vereador mais jovem, mais votado e o presidente mais jovem desta 
casa de leis, e o cumprimentou por isso. Fica muito feliz em poder apoiar essa Gestão 
Municipal, hoje podem andar na Alceu Veronese sabe a diferença em função da qualidade 
do asfalto; o canal da avenida Santa Tereza que está bem avançado; a pavimentação 
asfáltica no setor Capuava; e agradece a Deus por que o prefeito tem feito história. Faz 
parte de um governo que tem realizado, sabe que não é fácil mas o mesmo tem feito sim a 



4 

 

diferença. Postos de saúde que não funcionavam na zona rural e agora funcionam, e está 
sendo feito um projeto para um hospital geral em nosso município a altura que Redenção 
merece e fica muito feliz em fazer parte de uma gestão comprometida como esta. Assumiu 
a tribuna o vereador Delegado Washington, que parabenizou o vereador João Lúcio pelas 
palavras e pelos avanços que teve a nossa cidade, e isso reconhece sim, mas por outro 
lado por se tratar de função constitucional precisam enquanto vereadores trazer a público o 
que não tem dado certo. O município de Redenção está desobedecendo algumas leis, 
sendo que não tem a farmácia popular funcionando, a saúde é um direito de todos, como 
diz a Constituição Federal, e desde quando o prefeito assumiu tem tido problemas na 
farmácia municipal pela falta de vários medicamentos como pressão alta, diabetes e outros. 
E muitas das vezes essas pessoas dependentes desses remédios não tem condições 
financeiras e precisam ficar mendigando junto aos vereadores e outros para comprar tais 
medicações sendo que isso é obrigação do prefeito. Entende que vereador não é 
assistente social, e como vereadores precisam cobrar para que o sistema funcione como 
diz a lei. Já conversou com o vereador João Lúcio perguntando sobre o mamógrafo sendo 
que há seis meses que o município recebeu esse aparelho, mas ainda não foi instalado, e 
cobrou também essa demanda por ser uma grande necessidade em nosso município. 
Cobrou a falta de medicamentos na farmácia municipal como também o não funcionamento 
do mamógrafo, por que ver que isso já está virando improbidade administrativa desse 
governo municipal, e encaminhará essas reclamações junto ao Ministério Público. Informou 
que um blogueiro de nossa cidade foi bloqueado pela prefeitura local por que estava 
fiscalizando, e não estar com a boca amordaçada e tem sim mostrado as falhas desta 
gestão. Sobre o castra animais, precisam ver essa situação para evitar a proliferação de 
animais em nossa cidade, como também doenças, e ver que dinheiro público está parado e 
isso precisa funcionar. E finalizou dizendo está buscando junto a justiça o cumprimento do 
que ora apresentou. Assumiu a tribuna o vereador Rodrigo Universo, que levantou um 
assunto que crer ser de uma importância, que trata sobre as pessoas que são portadoras 
de diabetes e foi feito um levantamento onde elas estão indo aos locais públicos e que não 
tem tido acesso aos alimentos e bebidas para o público dos diabetes e perceberam que se 
faz necessário os comércios oferecer bebidas e alimento para essa classe também. E 
sobre o mal funcionamento das redes de energia em determinados pontos da cidade, 
precisam encaminhar oficio para Equatorial, o Ministério Público e o PROCON cobrando 
um serviço de qualidade. Sobre a fala do vereador Delegado Washington, confessou que 
houve muitos avanços, mesmo sabendo que tem que melhorar a saúde no nosso 
município. Sobre os remédios, sempre viveram a falta de medicamentos. E o medicamento 
falta até mesmo nas farmácias particulares, precisam tentar minimizar, mas sempre será 
um problema por ser uma demanda infinita. Sobro o funcionamento do aparelho de 
mamografia, afirmou que a sala para receber esse equipamento estar sendo preparada e 
pediu paciência, e só de ter um mamógrafo já lhe deixa feliz e que em questão de tempo 
estará funcionando e ajudando salvar vidas. Sabe da importância desse funcionamento por 
que evitara sim o problema do câncer e precisam sim buscar fazer esse mamógrafo 
funcionar. E sobre o castramóvel, estão aguardando uma nova data para operação deste 
castramóvel e sabe dessa necessidade e logo verão esse trabalho voltando acontecer 
devido a sua importância. Assumiu a tribuna o vereador Nilton César, disse que nunca se 
teve tanto apoio em relação a Casa de Apoio em Barretos como tiveram nesta legislatura, 
que tanto o legislativo como o executivo se uniram para realizar esse sonho. Sobre a fala 
do vereador Delegado Washington, a história nos mostra que o dinheiro público de nosso 
país que saíram dos cofres e iam parar na cueca de muitos políticos, e milhares de 
pessoas ficaram sem os remédios que foram citados pelo o mesmo. Espera que o recurso 
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de nosso município não esteja sendo investido em casa de luxo em MIAMI ou em 
fazendas, mas sim, em prol da sociedade em Redenção. Parabenizou os vereadores 
Renival e Marcos Sérgio pelas alterações feitas no Projeto de Lei Complementar n. 011/22-
GPM, que ira sim melhorar o transporte de nossa cidade e como também a vida daqueles 
que irão prestar tal serviço. Em seguida, o Presidente declarou aberta a ORDEM DO DIA: 
Foi apresentado em discussão em 1º turno o Projeto de Lei Complementar nº 011/2022 – 
GPM, com as emendas em anexo. Como ninguém se manifestou o mesmo foi submetido a 
votação em 1º turno. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Apresentou em discussão 
em 1º turno o Projeto de Lei nº 007/2022 – GPM. Como ninguém se manifestou, o mesmo 
foi submetido a votação em 1º turno. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Apresentou 
em discussão em 1º turno o Projeto de Lei nº 002/2022 –CMR. Como ninguém se 
manifestou, o mesmo foi submetido a votação em 1º turno. FOI APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Apresentou em discussão em 1º turno o Projeto de Lei nº 004/2022 –
CMR. Como ninguém se manifestou, o mesmo foi submetido a votação em 1º turno. FOI 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Apresentou em discussão em única o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 008/2022 –CMR. Como ninguém se manifestou, o mesmo foi 
submetido a votação em única e final. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Por não 
haver mais matérias a serem deliberadas na Ordem do Dia, o Presidente passou a Sessão 
a fase de EXPLICAÇÃO PESSOAL: Assumiu a tribuna o vereador Zé Roberto, disse que 
acha muito importante receber o reconhecimento da sociedade como o melhor vereador do 
ano, e parabenizou os vereadores que se destacaram nos mais mais deste ano. Informou 
que nos anos de 2005, 2006, foi reconhecido como o melhor vereador do ano e que no ano 
de 2008 seria sua pessoa novamente, mas mudaram. Fica muito feliz em ver a atuação do 
vereador Nilton César que estar entre os mais atuantes vereadores desta casa, no entanto, 
hoje não quis nem participar dessa competição. Parabenizou o vereador Hugo Tomé pelo 
seu aniversário. E sobre o exame de mamografia precisa sim de uma sala equipada para 
proteger os profissionais e os pacientes. Teve a oportunidade de dar uma moção de 
aplausos ao vereador João Lúcio pelo seu esforço frente a secretaria de saúde uma vez 
que sabe de sua dificuldade frente aquela pasta, mas mesmo assim realizou um bom 
trabalho. Quer terminar o seu mandato, mas vendo um país e uma cidade melhor, e tem 
muito medo do que pode vir caso o Lula assuma o governo da nação, por saber o que 
aconteceu no passado e que isso pode voltar acontecer. Por fim, parabenizou os 
homenageados no dia de hoje. Assumiu a tribuna o vereador João Lúcio, que informou 
que a Farmácia Municipal teve um corte grande em seus recursos, é uma obrigação do 
Estado e da União e muitas das demandas vem do Governo Estadual, mas a corda 
arrebenta para o município, e afirmou que é natural que haja reclamações e que a 
reclamação faz parte para buscarem resolver o problema. Disse que na pandemia os 
medicamentos dispararam sua falta, e na família municipal e regulação é um gargalo muito 
grande. E sobre o castramóvel, sendo que hoje estão discutindo, e compraram esse 
castramóvel que é feito por encomenda, mas agora precisam de um todo aparato para ele 
funcionar, coletar o sangue do animal, o pós operatório, e seguir todo um procedimento, 
mas acredita que estão avançando. Hoje estão discutindo o castramovel, antes não tinha. 
Antes não tinham o aparelho de mamografia e hoje já tem. Mesmo sendo um equipamento 
muito caro e que precisa ser instalado de forma adequado, sua manutenção é muito cara e 
acredita que o mais rápido possível ele funcionara. Sobre o blogueiro, cada pitada de 
veneno colocado nas noticias e as vezes as pessoas fogem dos limites da imprensa, 
concorda e irá sim apurar essa intenção e que não tem sua conivência e ira sim apurar 
isso. E sobre a questão institucional irá sim ver por que também não comungue e irá sim 
trazer uma resposta. Nas considerações finais: O Presidente agradeceu a todos 
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presentes e os convidou para participarem da próxima sessão ordinária que acontecerá 
amanhã no horário regimental. E declarou encerrada a sessão às onze horas e quatorze 
minutos. Pela aprovação. Gabriel Salomão ________________ Presidente. Delegado 
Washington ______________ 1ª Secretária. Hugo Tomé ________________ 2º 
Secretário. Denison Moreira _________________ Vice-presidente. ************************** 
 *********************************************************************************************************** 

Ata redigida e digitada pelo servidor Alexsandro Ribeiro da Silva Gomes 

 

 


