
1 

 

 
ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 
 
Às dez horas, do dia vinte e cinco, 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 Denison Moreira, auxiliado pelos vereadores Bella na 1ª Secretaria, Rodrigo 
Universo na 2ª Secretaria. Solicitou ao Vice-presidente a fazer verificação do quórum. 
Houve quórum, com a ausência do vereador Jurandir Guedes, Gabriel Salomão, Hugo 
Tomé, Delegado Washington e Neguinho Eletricista. O Presidente justificou a ausência 
de todos os vereadores ausentes informando que estão em atividade parlamentar, com 
exceção do vereador Neguinho Eletricista que se encontra em tratamento 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: Gálatas 5: 5, pelo 2º Secretário. Em 
seguida, o Presidente solicitou ao Vice-presidente a fazer a leitura do EXPEDIENTE: 
Ata da 18ª Sessão Ordinária, realizada em 24.11.22; Projeto de Emenda a Lei 
Orgânica nº 001/22- CMR de 22.11.22, de autoria dos Vereadores Evilázio Chaves, 
Leandro Onofre, Hugo Tomé, Renival Presidente Pé Quente, Rodrigo Universo e 
Professor Marcos Sérgio que acrescenta os incisos XVI e XVII ao art. 17, da Lei 
Orgânica do Município de Redenção, Estado do Pará e, dá outras providências; Moção 
de Pesar de nº. 014/2022-CMR, de 22/11/2022, de autoria dos Vereadores de 
Redenção, que propõe Moção Pesar à família do senhor Lujan; Indicação 145/22-CMR, 

de 24.11.22, de autoria do Vereador Nilton Cesar que indica a necessidade da pavimentação 
em piso intertravado, com bloco sextavado das ruas, vielas e alamedas, localizadas no conjunto 
habitacional Vila Alegre (antiga Laminadora do Mandiocão); Indicação 146/22-CMR, de 
24.11.22, de autoria do Vereador Nilton Cesar que indica a necessidade da pavimentação em 
piso intertravado, com bloco sextavado das ruas, avenidas, vielas e alamedas, do Setor São 
José; Indicação 147/22-CMR, de 24.11.22, de autoria do Vereador Nilton Cesar que indica a 
necessidade da pavimentação em piso intertravado, com bloco sextavado da Rua Luiz Alves 
Moreira, Rua Nara Seixas Peres, Rua Solange Stulher e Rua Rosa Maia Antunes de Macedo 
Setor Marechal Rondon, (Funclub); Indicação 148/22-CMR, de 24.11.22, de autoria do 
Vereador Nilton Cesar que indica a necessidade da reforma e climatização do Velódromo 

Municipal. Em seguida o Presidente fez ENCAMINHAMENTO: Para a Comissão de 
Justiça e Redação Final o Projeto Emenda a Lei Orgânica do nº 001/22-CMR. Após, 
passou a palavra ao autor da Moção 014/22- CMR para apresentar defesa à mesma. 
Assumiu a tribuna o vereador Evilázio Chaves, que apresentou defesa a referida 
moção dizendo que o Dr. Luján foi um homem que muito contribuiu com a saúde de 
Redenção salvando muitas vidas e que o mesmo era um homem muito alegre ao 
atender seus pacientes que só o seu jeito alegre já fazia o seu paciente se sentir 
melhor. Teve o prazer de ser o seu amigo e pediu o voto dos colegas em favor de 
reconhecimento em homenagem esse grande homem que foi o Dr. Lujan que muito 
contribuiu com a saúde de Redenção. Em seguida, o Presidente apresentou em 
discussão a referida moção. Discutiu a matéria o vereador Zé Roberto, disse que os 
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momentos mais difíceis que passaram no passado, teve a oportunidade de trabalhar 
com esse grande homem que foi o Dr. Luján. E essa moção é merecida e parabenizou 
o autor da matéria por que não poderia deixar passar despercebido um momento de 
reconhecer um homem que fez sua parte por Redenção. Disse que nascemos para 
morrer e o que nos resta desta vida é o dia de hoje, e precisamos valorizar. É muito 
bom dar um bom dia, sorrir para alguém e isso o Dr. Luján fazia por que ele era muito 
feliz. A senhora Fátima era funcionaria do Dr. Luján e ele a incentivava para se tornasse 
alguém e ela hoje é técnica de enfermagem. E precisam levantar as mãos para o céus 
e lembrar do Dr. Luján nos momentos bons. Como ninguém mais se manifestou, o 
Presidente submeteu a referida moção à votação. FOI APROVADA POR 
UNANIMIDADE. Na sequência, declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: Assumiu a 
tribuna o vereador Nilton César, que comentou sobre a necessidade de estarem 
atentos ao Plano Diretor, uma vez que precisam legislar também na parte paisagismo 
de nossa cidade. Defendeu ambas as indicações de sua autoria demostrando imagem 
em telão mostrando o realidade e a necessidade daquilo que indica diante ao Poder 
Executivo, mostrando ser de fato uma necessidade para o nosso município. Comentou 
sobre a VAN para o transporte para os que fazem hemodiálise, sendo que essa VAN 
estar aproximadamente 40 dias parada pro problemas mecânicos e precisam tomar 
providências para resolverem esse problema. Em aparte, o vereador Leandro Onofre, 
disse que está com a solução do problema do pessoal da hemodiálise aqui, e que já viu 
com a assessoria jurídica, já viu com a Ação Social uma rubrica para que a ação social 
tenha condições para executar de forma financeira o pagamento do concerto dessa 
VAN. Continuou o vereador Nilton César, que gostou da ideia apresentada pelo 
vereador Leandro Onofre e pediu para enquanto fosse resolvido o problema, que 
colocasse outro veículo substituto para que esse trabalho continuasse sendo ofertado a 
esta classe que tanto precisa de amparo, uma vez que o município tem muitos veículos 
alugados que podem ser cedidos para esse fim. Assumiu a tribuna o vereador Evilázio 
Chaves, disse que a pauta que tratou o vereador Nilton via indicação ao Poder 
Executivo sobre o brocos para pavimentação de ruas é importante, sendo que o 
calçamento feito em lugares alagados não aguenta por causa da umidade. Logo terão o 
setor Frigorifico recebendo todo calçamento em brocos, e tem certeza que todos ficarão 
feliz com uma qualidade de vida melhor. Em aparte o vereador Nilton César disse que 
esteve com o prefeito Marcelo no setor Frigorifico, e ficou comprado que o calçamento 
com o broco é muito mais barato que o asfaltamento. Continuou o vereador Evilázio 
Chaves, que acredita que essa modalidade vai ser sim uma grande alternativa para 
valorizar as pessoas da ponta. Destacou que o Prefeito Marcelo vem trabalho 
prontamente para atender o povo de Redenção. Parabenizou o vereador Rodrigo 
Universo que vem desempenhando um bom trabalho em Redenção e enquanto 
presidente continuara fazendo um grande trabalho. Por não haver matérias a serem 
deliberadas na Ordem do Dia, o Presidente passou a Sessão a fase de EXPLICAÇÃO 
PESSOAL: Assumiu a tribuna o vereador Evilázio Chaves, que sugeriu para a próxima 
sessão que possam homenagear a família do ex-vereador desta casa Linjandelson 
Mundoca, pelo falecimento de sua mãe, portanto, pediu para assessorai da casa 
confeccionar uma moção de pesar a essa família que é muito grande nesta cidade e em 
Santa Maria das Barreiras também, e que possam também fazer um comitiva e irem 
aonde está sendo velada na igreja do pastor Joás Possidônio, no centro. Ficou sabendo 
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que já foi solicitada a moção e a acompanha junto com os demais vereadores. Assumiu 
a tribuna o vereador Renival, disse que faleceu um colega companheiro de profissão 
mototaxista do ponto NATAN, senhor de Eduardo que sofreu infarto e ontem veio a 
óbito e convidou os colegas que queiram dar uma passadinha lá também, o velório 
estar acontecendo no Velodromo. Nas considerações finais: O Presidente agradeceu 
a todos presentes e os convidou para as próximas sessões ordinárias que iniciarão no 
dia 05 de dezembro de 2022, no horário regimental. E declarou encerrada a sessão às 
dez horas e quarenta e quatro minutos. Pela aprovação. Denison Moreira 
________________ Presidente. Bella ______________ 1ª Secretária. Rodrigo 
Universo ________________ 2º Secretário. ************************************************* 
******************************************************************************************************* 
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