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

ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 
 
Às nove horas e quinze minutos, do dia vinte e quatro, 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 Bella na 1ª Secretaria e Denison 
Moreira na 2ª Secretaria. Solicitou ao Vice-presidente a fazer verificação do quórum. Houve 
quórum, com a ausência do vereador Jurandir Guedes, Hugo Tomé, Delegado Washington e 
Neguinho Eletricista. O Presidente justificou a ausência dos vereadores, Jurandir Guedes 
dizendo que o mesmo está em viagem em prol desta municipalidade, e o Neguinho Eletricista 
por motivos que cometeram sua saúde não pode estar presente. 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 37: 1, pelo 2º Secretário. Em seguida, o Presidente solicitou 
ao 2º Secretário a fazer a leitura do EXPEDIENTE: Ata da 17ª 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 Lei nº 
005/22- CMR de 22.11.22, de autoria do Nilton Cesar Altera a Lei nº 817/2020 que “institui 
atendimento preferencial as pessoas portadoras de autismo”; Moção de Pesar de nº. 
013/2022-CMR, de 22/11/2022, de autoria do Vereador Zé Roberto, que propõe Moção Pesar 
à família do senhor Zé Piauí; Indicação 141/22-CMR, de 23.11.22, de autoria do Vereador Nilton 
Cesar que indica a necessidade da criação do Centro Especializado em Autismo de Redenção. Foram 
apresentadas a Mesa Diretora para fazer parte da pauta pelos seus respectivos autores as matérias: 
Indicação n. 142/22-CMR, de autoria do vereador Zé Roberto, que indica a necessidade iluminação 
pública da Rua José Carrion; Indicação n. 143/22-CMR, de autoria do vereador Denison Moreira, que 
indica a necessidade de criar um estacionamento no canteiro central na avenida Marechal Rondon em 
frente a escola Irmã Eunice, no setor Marechal Rondon; Indicação n. 144/22-CMR, de autoria do 
vereador Denison Moreira, que indica a necessidade da pavimentação asfáltica de toda rua Esperança 
no setor Alto Paraná. o Presidente acatou as solicitações apresentadas e determinou ao 2º secretario 

a fazer leituras das respectivas indicações apresentadas. Após, o Presidente fez 
ENCAMINHAMENTO: Para a Comissão de Justiça e Redação Final o Projeto de Lei nº 
005/22-CMR. Em seguida, passou a palavra ao autor da Moção de Pesar de nº. 013/2022-
CMR para apresentar defesa a mesma. Assumiu a tribuna o vereador Zé Roberto, que teceu 
elogios a cada vereador citando cada destaque, e afirmou que todas elas estavam na vida do 
senhor Zé Piauí, um grande homem que deixou um grande legado para a sociedade, um 
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exemplo de homem que fazia parte de sua família, pai de sua nora. Lembra dele como 
desbravador, alegre, bom, trabalhador e nesse momento apresenta essa homenagem 
solicitou o apoio dos colegas para sua aprovação. Discutiu a matéria o vereador Denison 
Moreira, que parabenizou o autor da matéria e afirmou que tem sim o seu apoio e finalizou 
tecendo elogios a toda família pelo grande homem que foi Zé Piauí, que deixa um grande 
legado. Discutiu matéria o vereador João Lúcio, disse que conheceu o senhor Zé Piauí e até 
pegou o número do seu celular e quando veio a notícia do seu falecimento lembrou do 
momento que o conheceu, e quando tiverem oportunidade irão fazer uma homenagem ainda 
maior e parabenizou o vereador Zé Roberto pela proposição. Discutiu a matéria o vereador 
Nilton César, que parabenizou o vereador Zé Roberto pela homenagem feita ao senhor Zé 
Piauí, e lembra-se muito bem dele e de fato era um grande homem e deixou registrado os 
seus sinceros sentimentos a toda família ilutada. Discutiu a matéria o vereador Rodrigo 
Universo, que desejou a família ilutada seus sinceros sentimentos. E contou parte de sua 
história com o senhor Zé Piauí. O admira muito por que ele se parecia muito com o seu pai, 
sempre andava muito bem arrumado, um grande administrador e cuidador dos seus negócios, 
muito alinhado e organizado. Ele gostava muito da cor azul, que também fazia caminhada na 
avenida Santa Tereza. Esteve em um aniversário junto com ele e ele já estava mais moderno, 
um homem feliz, desinibido e pronto para fazer a alegria da família. Ele foi e sempre será de 
grande importância para o nosso município, e acompanha sim o vereador Zé Roberto nessa 
simples e singela homenagem ao senhor Zé Piauí. Como ninguém mais se manifestou o 
Presidente apresentou em votação a referida moção. FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. 
E suspendeu a sessão por até quinze minutos para fazer entrega da homenagem a família 
ilutada e ouvir o idealizador do projeto ORIGAME, referente a maquete feita das futuras 
instalações da sede do Centro Administrativo da Prefeitura de Redenção-PA, como também 
ouvir o Prefeito Marcelo Borges a respeito de que pé que estar a possibilidade de se construir 
essa sede da Prefeitura. Em seguida, Presidente declarou reaberta a presente sessão, e 
declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: Assumiu a tribuna o vereador Zé Roberto, que 
agradeceu a presença de todos e pelo apoio na aprovação da moção apresentada no dia de 
hoje. Agradeceu também ao Dr. Carlos que sempre tem feito muito por nós e que o mesmo 
merece receber desta casa um título de cidadão redencense e agendou essa honraria para o 
mesmo. Viu que ficou muito bonita a maquete do centro administrativo da futura instalação da 
Prefeitura Municipal e acredita que o vereador Nilton César jamais trabalhará nesse prédio 
por que o mesmo permanecerá na política em função de sua grandeza em prol do povo. E 
fica imaginando o que o vereador Gabriel Salomão ainda irá fazer na política sendo que o 
mesmo começou muito cedo. Assumiu a tribuna o vereador Marcos Sérgio, disse que junto 
com o vereador Hugo Tomé viram a necessidade da pavimentação e calçamento da rua 
Paragominas, em que essa rua sofre muito no período de chuva e busca junto a Prefeitura 
indicar essa situação para que seja resolvida de acordo com o que pede. Pediu para os 
vereadores o voto favorável ao projeto que trata sobre o transporte alternativo - UBER, e 
conta com os colegas nesse sentido. Assumiu a tribuna o vereador Nilton César, que 
agradeceu ao vereador Zé Roberto pelas palavras. E apresentou defesa ao projeto 004/ que 
será submetido a votação nesta sessão, sendo que o intuito desta matéria é responsabilizar a 
empresa prestadora de serviço no tocantes aos cabos de energias expostos que podem 
ocasionar acidentes aos transeuntes. Também pediu apoio para aprovação da matéria que 
trata sobre o atendimento preferencial as pessoas que são portadores de autismo, e assim 
como a indicação que apresenta no mesmo sentido. Comentou sobre o Hospital de Barretos 
dizendo sobre a importância desse hospital e que é um defensor do mesmo, uma vez que sua 
mãe recebeu todo tratamento de câncer nesse lugar e foi curada. Mais de 170 crianças 
detectadas com autismo e ressentimento propôs para a senhora Ilda, presidente da 
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associação Amor Azul, projeto informal, mas que será feito com muito carinho que é levar o 
serviço de identificação a cada portador de autismo, e acompanhar junto esse trabalho, na 
retirada de seus documentos pessoais. E as vezes só sabem o tamanho de alguns problemas 
quando passam a vive-los em suas próprias casas. E parabenizou a senhora Ilda e todos os 
colaboradores dessa instituição que cuida dessas crianças especiais em nosso município e 
precisam sim fazer campanha de conscientização, por que criança com autismo é uma 
criança semelhante as que não tem esse identificador. E afirmou que será levado ao plenário 
para segunda votação e em tempo oportunidade ira sim convida-los novamente para 
acompanhar o segundo momento dessa votação e isso sim é política pública voltada para a 
nossa cidade. Assumiu a tribuna a vereadora Bella, disse que se sentiu muito privilegiada 
quando a senhora Ilda lhe procurou para falar desse lindo projeto, ver na pessoa da senhora 
Ilda a expressão do carinho que ela tem pelas crianças e pessoas mães. Pelo que conversou 
com ela esse projeto dar suporte para crianças e para as mães. Elas não são crianças tão 
diferente das outras. E algumas crianças até se demora identificar e afirmou que nesse 
projeto tem sim o apoio de sua pessoa e tem certeza que os demais colegas também irão 
conhecer esse projeto e assim entender e saber o tamanho de sua necessidade e assim 
poder contribuir um pouco. Parabenizou toda equipe e ofereceu o seu apoio a toda classe. 
Em seguida, o Presidente declarou aberta a ORDEM DO DIA: Apresentou em discussão e 
Votação em 2º turno o Projeto de Lei Complementar nº 011/2022 – GPM. Projeto de lei 
complementar 011 votação em 2º turno. Discutiu a matéria o vereador o vereador Renival, 
que mais uma vez pediu o voto dos companheiros vereadores ao projeto que dará legalidade 
ao transporte alternativo UBER para os nossos munícipes. Como ninguém mais se 
manifestou, o Presidente apresentou em votação em 2º turno o Projeto de Lei 
Complementar nº 011/2022 – GPM. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Em seguida 
apresentou em discussão em 2º turno o Projeto de Lei nº 007/2022 – GPM. Como ninguém 
se manifestou o mesmo foi apresentado em votação em 2º turno. FOI APROVADO POR 
UNANIMIADE. Foi apresentado em discussão em 2º turno o Projeto de Lei nº 002/2022 –
CMR. Discutiu a matéria o vereador Denison Moreira, que reforçou o pedido de voto para 
aprovarem essa homenagem para o pessoal da imprensa, que cria o dia da imprensa em 
Redenção, homenageado pessoas que prestam um grande serviço para a nossa 
municipalidade. Como ninguém mais se manifestou, o Presidente apresentou em votação em 
2º a referida matéria. FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. Em seguida, o Presidente 
apresentou em discussão em 2º turno o Projeto de Lei nº 004/2022 –CMR. Como ninguém 
se manifestou, o mesmo foi submetido em votação em 2º turno. 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 Renival, que informou que está acontecendo o censo em nossa cidade e afirmou 
que é através desses profissionais que estão andando em toda a cidade que poderão 
aumentar os recursos para o nosso município, comprovando que há um maior número de 
munícipes, portanto, pediu para não terem medo de receber um profissional do censo em sua 
casa. Tem muita gente que estar achando que é o pessoal do Lula e que isso é uma ameaça 
para sua vida ou família, mas informou que não é ameaça e sim profissionais que visam 
beneficiar toda a cidade de Redenção. Em questão de ordem, o vereador Zé Roberto, que 
parabenizou a senhora Ilda e toda sua equipe que presta sim um grande trabalho em nossa 
cidade em favor das famílias que tem uma criança que é portadora de autismo, e ao vereador 
Nilton que presta tal apoio a esta classe e se colocou a disposição para contribuir também. 
Assumiu a tribuna o vereador João Lúcio, que cumprimentou o vereador Nilton César e se 
colocou a disposição ao projeto que trata sobre aos autistas, disse que a senhora Ilda é uma 
guerreira frente a esta entidade e todas as vezes que vai a CESP lembra dessa mulher e já 
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conseguiu um profissional para atender, que é muito difícil a nível de Brasil conseguir tal 
profissional, e conseguiram um de Araguaína-TO para atender no CER por um custo alto, 
para que pudessem atender presencialmente nossas crianças portadoras de autismo. E um 
dos pleitos da Saúde a nível federal é elevar para o nível quatro o atendimento médico dessas 
crianças. Sabem que a associação faz a triagem de parte da demanda para associação e as 
vagas que tem no CER a metade é para esta associação. Só quem tem um autista na família 
entende desta necessidade e fica muito feliz em receber essa associação na Câmara 
Municipal. Nas considerações finais: O Presidente agradeceu a todos presentes e os 
convidou para participarem da próxima sessão ordinária que acontecerá amanhã no horário 
regimental. E declarou encerrada a sessão às dez horas e cinquenta e cinco minutos. Pela 
aprovação. Gabriel Salomão ________________ Presidente. Bella ______________ 1ª 
Secretária. Denison Moreira ________________ 2º Secretário. ********************************* 
 *********************************************************************************************************** 

Ata redigida e digitada pelo servidor Alexsandro Ribeiro da Silva Gomes 

 

 


