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ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 
 
Às nove horas e quarenta e dois minutos, do dia seis, do mês de dezembro, 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, Hugo Tomé 
na 2ª Secretaria e Denison Moreira na vice-presidência. Solicitou a 1ª Secretária a fazer 
verificação do quórum. Houve quórum, com a ausência do vereador Delegado Washigton. 
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 29: 23, pelo 2º Secretário. 
Em seguida, o Presidente solicitou a 1ª Secretária a fazer leitura do EXPEDIENTE: Ata da 
20ª Sessão Ordinária, realizada em 05.12.22; Projeto de Lei nº. 009/2022-GPM de 
17/11/2022 de Autoria do Poder Executivo, e que estima a receita e fixa a despesa do 
Município de Redenção Pará, para o exercício de 2023 e, dá outras providências. O 
Presidente incluiu na pautas as indicações a pedido de seus respectivos autores: 
Indicação n.154/22-CMR, de autoria do vereador Neguinho Eletricista, que indica a 
necessidade da construção de uma ponte na Av. Castelo Branco, no setor Marechal 
Rondon; Indicação n.155/22-CMR, de autoria do vereador Neguinho Eletricista, que indica 
a necessidade da pavimentação asfáltica da Rotatória da Avenida Marechal Rondon, no 
setor Marechal Rondon; Indicação n.149/22-CMR, de autoria dos vereadores Jurandir 
Guedes, Gabriel Salomão e Denison Moreira, que indica a necessidade da pavimentação 
de bloquete na comunidade Nova Gloria; Indicação n.151/22-CMR, de autoria dos 
vereadores Gabriel Salomão e Jurandir Guedes, que indica a necessidade da 
pavimentação asfáltica da Rua José Braz de Carvalho, setor Buriti II; Indicação n.153/22-
CMR, de autoria do vereador Denison Moreira, que indica a necessidade da pavimentação 
em bloquetes nas vias que liga a praça, a escola municipal São Lucas e o ginásio de 
esportes. Na sequência, o Presidente fez ENCAMINHAMENTO: Para a Comissão de 
Justiça e Redação Final o Relatório ao Projeto de Lei Complementar nº 008/22-GPM, 
Plano Diretor. Na sequência, declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: Assumiu a tribuna o 
vereador Jurandir Guedes, que reforçou o pedido que fez ontem ao Secretário de 
Fazenda do Município, para expandir a divulgação sobre a isenção da taxa do IPTU para 
aposentados e pensionistas. Até agora não foi informado de nenhuma resposta, nem via 
oficio e nem verbalmente, portanto, exigiu respeito e que o Governo Municipal lhe responda 
ao que ora apresenta. Acredita que quando forem retirar a decoração natalina do Park 
Ambiental irão lhe responder, ou poderão responder ao Ministério Público. Informou a 
população que quando não tem resposta ao que acontece no município não é por falta de 
esforço enquanto vereador para buscar informações junto a prefeitura, mas gostaria de 
saber qual será esse paredão entre câmara e prefeitura. Acredita que o vereador precisa 
ser respondido por ser o para-choque da sociedade. Em aparte, o vereador João Lúcio, 
disse que saiu deste parlamento para assumir uma secretaria na Prefeitura e sabe a fundo 
a dificuldade do vereador no dia a dia e dentro das possiblidades buscava dá atenção ao 
parlamentar, e o próprio Prefeito Marcelo passou por esta casa, e acha importante dar esse 
feedback para da resposta ao vereador. Continuou o vereador Jurandir Guedes, que 
agradeceu ao vereador João Lúcio pela atenção dada a esta casa quando foi secretário, 
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mas o prefeito mesmo sabendo o trabalho do vereador não estar dando resposta a esta 
casa. Acredita que o ele precisa tirar um dia para ouvir as classes e os vereadores. 
Comentou sobre a necessidade da comunidade Nova Gloria que precisa de suas ruas 
pavimentadas com bloquetes para dá uma qualidade de vida melhor aquela comunidade no 
sentido de valoriza-los. E de acordo com as informações apresentadas pelo vereador 
Leandro Onofre, parabenizou o Prefeito pelo atendimento a comunidade dos Pebas pela 
perfuração de um poço que era uma das grandes necessidades daquele povo, que também 
colocou iluminação de LED naquela localidade. Mas pergunto quando irão diminuir a taxa 
de iluminação pública, sendo que as lâmpadas de LED consomem menos, mas mesmo 
assim estão cobrando essa taxa como antes. Assumiu a tribuna o vereador Nilton César, 
disse que amanhã poderão receber o Secretário de Fazenda do Município de Redenção 
nesta casa, o senhor Manoel dos Reis, para que possam tirar dúvidas dos vereadores. 
Sobre a decoração de natal, ontem olhando o portão da transparência da prefeitura pôde 
ver quanto foi estipulado em licitação para ser investido na decoração de natal no 
município, valor de R$ 700.000,00. E sobre as lâmpadas de LED, já pediu para ser 
confeccionado oficio para a Secretaria de Obras para saber o custo mensal atual da taxa 
de iluminação pública do nosso município, como também a sua arrecadação; e 
encaminhará também outro oficio para Equatorial solicitando as mesmas informações, e 
fazendo este levantamento poderão discutir sobre esse assunto com mais propriedade. 
Pediu para o Presidente desta casa convidar os seguintes órgãos do município: o IPPUR, 
Secretaria de Obras e Ministério Público, para acompanharem a votação do Plano Diretor 
que precisa ser apreciado com mais precisão. Pediu para a população acompanhar as 
licitações que estão em aberto pela Prefeitura de nossa cidade, por que o valor que estava 
em aberto era de R$ 39.000.000,00, sendo que as empresas de nossa cidade podem 
concorrer essas licitações e os recursos ficarão circulando aqui. Pela Ordem, o vereador 
Jurandir Guedes, que pediu para fazer um ofício em nome de todos os vereadores por 
que chegou uma denúncia dizendo que há uma empresa que quer ganhar a licitação por 30 
anos do aterro sanitário em nosso município, e esse oficio é para que a prefeitura mostre 
para esta Casa as empresas que estarão concorrendo esse processo. E precisam 
convocar a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, por que tudo que passa por esta 
casa é aprovado e podem aprovar em favor de uma empresa que pode prestar o mesmo 
trabalho que a BRK em nossa cidade, que vem dando muito tralho e não cumpre o que foi 
contratado. Portanto, pediu aos colegas para provocar os órgãos de fiscalização para inibir 
certas empresas enganosas que ganham a licitação e o serviço não é colocado em prática. 
O Presidente informou que se ausentará por cinco minutos da sessão e transferiu a 
presidência para o vereador Denison Moreira. O Presidente/interino fez uso da palavra e 
defendeu as indicações de sua autoria comentando a importância de cada uma delas que 
visam atender o anseio da sociedade de cada local apontado. Assumiu a tribuna o 
vereador Zé Roberto, disse que não tem conhecimento sobre a UEPA em nosso 
município, mas ficou sabendo que essa unidade de ensino está sem manutenção, e uma 
pessoa que faz parte do quadro de servidores desta Universidade solicitou uma visita da 
comissão de educação desta casa, e irão sim dá atenção a esta solicitação e ver o que 
podem contribuir. Afirmou que o custo da iluminação do nosso Estado é a mais cara de 
todo país, e precisam fazer alguma coisa a respeito disso, sendo que o nosso Estado 
produz energia e paga mais caro, isso não podem permitir e precisam cobrar junto aos 
deputados e Governo Estadual. Fica feliz em saber que os vereadores estão buscando 
informações sobre o quanto gasta o município na decoração natalina, e precisam cobrar 
sim que nossa cidade seja enfeitada nessa época, por que na época do Prefeito Luiz 
Vargas as ruas eram floridas, na época do prefeito Vanderlei Coimbra a cidade ficou muito 
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enfeitada no período de natal, e sente falta disso. Falou que o vereador João lúcio fez um 
brilhante trabalho frente a saúde de nosso município; parabenizou o vereador Nilton César 
pela atuação frente o hospital do amor, que vem contribuindo na vida de muitas pessoas, e 
que o mesmo merece voltar a esta casa. Disse que um leiteiro de nossa cidade foi 
concorrer em Marabá no atletismo e ganhou, o nome dele é Edson. E na primeira 
oportunidade apresentará uma moção ao mesmo em reconhecimento pelo grande feito. E 
vendo a leitura das indicações gostaria que todas fossem atendidas devido a importância 
para a nossa comunidade. O Presidente suspendeu a sessão por cinco minutos. Após 
declarou reaberta a presente sessão e em seguida devolveu a presidência ao vereador 
Gabriel Salomão. O Presidente declarou aberta a ORDEM DO DIA: (ausente o vereador 
Delegado Washington) Apresentou em discussão em 2º turno do Projeto de Lei nº 
009/2022 – GPM – (LOA). Como ninguém se manifestou, a mesmo foi apresentado 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. Todos os vereadores dispensaram o uso da fala. Nas 
considerações finais: O Presidente agradeceu a todos presentes e os convidou para a 
aproxima sessão ordinária que acontecerá amanhã no horário regimental. E declarou 
encerrada a sessão às dez horas e vinte e sete minutos. Pela aprovação. Gabriel Salomão 
________________ Presidente. Bella ______________ 1ª Secretária. Hugo Tomé 
________________ 2º Secretário. Denison Moreira _________________ Vice-presidente.  
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