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ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 
 
Às nove horas e quarenta e nove minutos, do dia sete, 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 Denison Moreira, auxiliado pelos vereadores Bella na 1ª 
Secretaria e João Lúcio na 2ª Secretaria. Solicitou a 1ª Secretária a fazer verificação do 
quórum. Houve quórum, com a ausência dos vereadores Gabriel Salomão e Hugo Tomé. 
Em seguida, solicitou a todos a ficar de pé em saudação as Bandeiras Nacional, Estadual e 
Municipal. Na sequencia, foi lido um trecho bíblico: Eclesiastes 12: 1, pelo 2º Secretário. 
Em seguida, o Presidente solicitou a 1ª Secretária a fazer leitura do EXPEDIENTE: Ata da 
21ª Sessão Ordinária, realizada em 06.12.22; Projeto de Lei nº 010/22- GPM de 
29.11.22, de autoria do Poder Executivo, que Reestrutura o Serviço de Inspeção Municipal 
– S.I.M, no âmbito do Município de Redenção-PA e, dá outras providências; Projeto de Lei 
nº 011/22- GPM de 29.11.22, de autoria do Poder Executivo, que disciplina as atribuições e 
os procedimentos para Contratação por Tempo Determinado para atender a necessidade 
de excepcional interesse público no âmbito da Administração Direta, Autarquias e 
Fundações do Município de Redenção-PA e, dá outras providências; 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”; Indicação 152/22-CMR, de 
07.12.22, de autoria do Vereador Nilton Cesar que indica a necessidade da recapeamento 
com asfalto em CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente e estudo de viabilidade 
da alteração no sentido de tráfego de veículos automotores na Avenida Rosa Lima de 
Almeida. Pela ordem, o vereador Rodrigo Universo apresentou a Mesa Diretora para fazer 
parte da pauta o Projeto de Lei Complementar n. 013/22-GPM, que dispõe sobre a 
Estrutura da Procuradoria-geral do Município e cria o Plano de Carreira dos Procuradores 
Jurídicos do Município de Redenção-PA, e dá outras providências; e solicitou também que 
convoque audiência pública por ser tratar de projeto de lei complementar. O Presidente 
acatou a referida solicitação feita pelo vereador Rodrigo Universo e que determinou a 1ª 
Secretária fizesse a leitura da referida matéria supracitada. Em Questão de Ordem, o 
vereador Marcos Sérgio, apresentou a Mesa Diretora para fazer parte da pauta Indicação 
n. 158/22-CMR, de autoria dos vereadores Marcos Sérgio e Hugo Tomé, que indica a 
necessidade a necessidade de calçamento em bloquetes no setor Casas Populares. O 
referido pedido supracitado foi acatado pelo Presidente que determinou a 1ª Secretária a 
fazer leitura da referida indicação. Após a leituras das matérias apresentadas, o Presidente 
passou a palavra ao Relator da Comissão de Justiça e Redação Final, para apresentar 
parecer ao Projeto de Lei nº 010/2022-GPM. Assumiu a tribuna o vereador/relator Evilázio 
Chaves, que disse que a matéria foi avaliada minuciosamente pela comissão, informou que 
a mesma é constitucional, é oportuna, tem boa redação e está apta a tramitar, portanto, 
apresentou parecer pela tramitação da referida matéria. Em seguida, o Presidente 
apresentou em discussão o referido parecer supracitado. Como ninguém se manifestou, o 
mesmo foi apresentado 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 011/2022-GPM. Assumiu a tribuna o 
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vereador/relator Evilázio Chaves, disse que a matéria foi avaliada minuciosamente, é 
constitucional, oportuna, tem boa redação e estar apta a tramitar, portanto, apresentou 
parecer pela tramitação da matéria. Em seguida, o Presidente apresentou em discussão o 
referido parecer supracitado. Discutiu o parecer o vereador Delegado Washington, que 
apresentou Requerimento Verbal solicitando da Mesa Diretora um parecer jurídico a 
referida matéria para poderem votar com mais segurança. O Presidente apresentou em 
discussão o referido Requerimento Verbal apresentado pelo vereador Delegado 
Washington. Discussão o vereador Rodrigo Universo, disse que o seu encaminhamento é 
pela continuação da tramitação da matéria, por que não tem motivos para voltar todo 
processo sendo que já deram todo o tempo possível para discutirem e conhecer e 
conhecer matéria. Discutiu o vereador João Lúcio, disse que já foi feito todo o tramite legal 
da matéria até o momento, portanto, afirmou que acompanhará o encaminhamento do 
Líder de Governo. Discutiu o vereador Delegado Washington, disse que ainda estão 
discutindo o parecer e não a votação da matéria por isso fez tal proposta. Também entende 
que precisam analisar a matéria de forma eficiente, e como um vereador diz que o projeto é 
legal sendo que ele não é formado em direito, portanto, se faz necessário um parecer 
jurídico. Precisam se atentar para não aprovarem boi voando nesta casa. - O vereador 
João Lúcio disse que tem há o aval do Dr. Marcelo referente essa matéria, e o mesmo é 
um advogado desta casa que acompanhou o parecer apresentado, portanto, é a favor. O 
Presidente disse que precisam se atentar as matérias que estão sendo tramitadas, mas 
para isso é importância de acompanhar as sessões desta casa. – O vereador Jurandir 
Guedes, disse que acompanha pela tramitação da matéria por que já se informou com o 
Dr. Marcelo, portanto, confia em seu parecer. Como ninguém mais se manifestou, o 
Presidente apresentou em votação o referido Requerimento Verbal. FOI REJEITADO 
PELA MAIORIA DOS VEREADORES. Com votos contrários dos vereadores Evilázio 
Chaves, Neguinho Eletricista, Bella, João Lúcio, Marcos Sérgio, Renival, Leandro Onofre e 
Rodrigo Universo. Na sequência, o Presidente apresentou em votação o parecer da 
Comissão de Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei nº 011/2022-GPM. 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 005/2022-CMR. Assumiu a tribuna o vereador Evilázio Chaves, que disse que a 
matéria foi avaliada minuciosamente e a mesma é constitucional, oportuna e está apta a 
tramitar, portanto, apresentou parecer pela tramitação da referida matéria. Em seguida, o 
Presidente apresentou em discussão o referido parecer supracitado. Como ninguém se 
manifestou, o mesmo foi apresentado em votação. O PARECER FOI APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Na sequência, fez ENCAMINHAMENTO: Para a Comissão de Justiça e 
Redação Final o Projeto de Lei Complementar n. 013/22-GPM. Após, declarou aberta a 
fase de TEMA LIVRE: Assumiu a tribuna o vereador Delegado Washington, que informou 
a Câmara ter recebido uma relação de pais e mães do setor Marechal Rondon, muito 
preocupados com a notícia que circulou que supostamente o Prefeito Marcelo Borges iria 
encerrar as atividades da Creche na Escola Irmã Eunice, e de imediato expediu oficio para 
a Prefeitura solicitando informações sobre esse assunto. Casso esse fato for verdadeira 
trará imensos transtornos e prejuízos para pais e alunos daquela localidade, como também 
violaria princípios constitucionais, da legalidade, da eficiência e continuidade do serviço 
público, motivo pelo qual enquanto vereador já expediu oficio para se caso for confirmada a 
veracidade de tal informação com certeza estará violando o direito da população em 
assegurar vagas em creches e prejudicando a população local, que com certeza acionará o 
Ministério Público para tomar as devidas providencias para cumprimento da legislação. Da 
mesma forma também recebeu reclamações da população local esta semana referente a 
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qualidade da carne que vem sendo adquirida pelo município e distribuída as escolas e 
creches. De acordo com o denunciante, afirmou que trata-se de carne adquirida com 
péssima qualidade, que muito tem prejudicado a qualidade das refeições, isso em 
desrespeito a carga tributária paga pelo cidadão, como também violando a resolução n.026 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, motivo pelo qual irá acionar o 
Ministério Público par que juntos possam obter esse controle. Outro fato que apresentou e 
precisa ser resolvido urgentemente é a questão da hemodiálise, onde a população que é 
pagadora de impostos em Redenção estão sofrendo por não terem condições financeiras 
para pagarem taxi ou mototáxi para irem fazer hemodiálise e a VAN que promovia esse 
transporte se encontra parada há mais de setenta dias. A população pagando imposto e a 
VAN que quebrou estar parada e a Prefeitura não concerta a VAN. Informou que há 
paciente que depois que fazem hemodiálise no percurso de volta para casa tem até 
desmaiado no caminho, e isso é um verdadeiro tapa na cara da população que demonstra 
o total descaso com a população de Redenção e motivo pelo qual também acionará o 
Ministério Público. Outra questão que registrou é que a cidade estar cheia de buracos 
parecendo mais um queijo suíço, portanto, pediu a Secretaria de Obras para tomar postura 
de gestão de fato e venha contribuir para tampar esses buracos. Já houve algumas 
reclamações sobre esses buracos que vem gerado alguns acidentes envolvendo 
motociclistas. Uma vez que um acidente é provocado por um buraco na pista, a vitima tem 
direito de entrar com uma ação por danos morais contra a prefeitura, com base na Lei 
9.503, artigo 1º, parágrafo 3º para efeito de indenização. Também tratou sobre a falta de 
segurança local, onde a população tem reclamando sobre o aumente do índice da 
criminalidade no município de Redenção, em especial aos crimes de furto e roubo. 
Direcionou sua fala aos órgãos de segurança como Polícia Civil,  Polícia Militar e também 
envolver os órgãos de fiscalização do transito, pro que tem diversas motocicletas 
transitando sem placa no município, que também tem contribuído com o aumento da 
criminalidade no que tange os roubos e frutos de celulares e outros. Também lamentou o 
aumento no furto de motocicleta e roubos, e se não tem fiscalização de trânsito para 
fiscalizar a sensação de impunidade que gera é maior, e isso aumenta a criminalidade, 
onde essas motos roubadas são levadas para a zona rural e garimpos. Portanto, solicitou 
aos vereadores que façam um requerimento conjunto direcionado aos órgãos de segurança 
pública para que possam aumentar o rigor nas fiscalizações e investigações em nossa 
localidade. Assumiu a tribuna o vereador Jurandir Guedes, que informou ter recebido 
também as denuncias em relação a carne adquirida pela prefeitura e distribuída para a 
merenda das escolas e creches, porém, precisam ser justos, sendo que já esteve à frente 
do DAE em outras gestões e sabe que essas reclamações vem todo o fim de ano, sendo 
que é quase que impossível detectar a qualidade de uma carne moída. Nessa área tem 
acompanhado de perto o trabalho do Poder Executivo, e sempre tem dito sobre o 
profissionalismo do professor Vanderly, como sua equipe da secretaria de educação, e 
nem levou muito a fundo essa denúncia por ser uma critica meio que destrutiva. 
Acompanha sua neta que está da rede publica de ensino, por que acredita na educação do 
município, e faz questão de acompanhar a merenda escolar onde suas netas usufruem. 
Mesmo descordando da denúncia se colocou à disposição para irem fiscalizar de perto 
juntamente com os demais colegas. Em parte, o vereador Delegado Washington, que 
parabenizou o vereador Jurandir pelas colocações, mas as denuncias feitas sobre a 
merenda escolar foi feita pelas as próprias merendeiras, que prepara a carne e o lanche 
das crianças. Continuou o vereador Jurandir Guedes, e disse que na época do prefeito 
Wagner Fontes, também ouve denuncia das merendeiras da época que tinham preguiça de 
cortar o franco por que estava congelado. Portanto, não acredita na veracidade da 
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denúncia, mas precisam sim acompanhar de perto. E sobre o suposto fechamento da 
creche que foi citado, já foi em busca de informação e ficou sabendo do próprio secretario 
de educação que é apenas boatos dos próprios servidores efetivos. Sobre a segurança 
pública, agora em dezembro é feito uma intensificação da segurança nessa época do ano, 
portanto, pediu com que isso seja feito, para inibir o numero de roubos. Informou que já fez 
um ano que aconteceu um leilão de veículos do DETRAN, e já tem um ano que esses 
veículos estão rodando sem documentação e nada foi feito para resolver, se tiram de 
circulação ou regulariza esses documentos. Acha isso preocupante, e até convidou a 
comissão que realizou esse leilão para prestar alguns esclarecimentos a esta casa. E pediu 
para que fosse recolhido esses veículos uma vez que o estado não regularizou para que 
possam rodar. Embora a prefeitura esteja 100% certa e que a culpa é do Estado esse 
problema precisa ser solucionado, por que as motos foram presas por que estavam 
irregulares e agora faz o leilão e as motos agora estão circulando irregular ainda e acha 
isso injusto. Assumiu a tribuna o vereador João Lúcio, que registrou ter participado do 
projeto PB do Prefeito da UNICEF, um dos requisitos para que o município alcance o selo 
do UNICEF. É muito importante esse selo por que abre portas para o município quando se 
trata de projeto sociais. Esteve no Hospital Materno Infantil juntamente com o Prefeito 
Marcelo Borges e a Secretária de Saúde, a equipe da Atenção Primária e a Sociedade Civil 
Organizada. Na oportunidade esteve andando pelo hospital Materno Infantil, 
acompanhando a reforma que está bem avançada, e que a lei do acompanhante das 
gravidas agora com essa reforma poderão cumprir, sendo que como funcionava não tinha 
como cumprir e até tiveram que explicar isso para o Ministério Público. Informou também 
que a sala de vacina será humanizada, o telhado agora é novo, e não terão mais 
preocupação com goteiras e fica muito animado vendo as coisas melhorando na área da 
saúde. Esclareceu sobre o transporte de hemodiálise, disse que como estava militante do 
SUS, além de secretário de saúde enquanto esteve, participou também como diretor do 
COSEMS, também como membro da ACIP – que discute as questões de saúde de todo o 
Estado, portanto, participou de vários seminários. E disse que parte dos pacientes que 
fazem hemodiálise, eles mesmos fazem sua própria locomoção, que depois da hemodiálise 
realizada eles vão ao mercado, a feira. E quando se instituiu essa modalidade de 
transporte social não se atentaram as responsabilidades do SUS, por que transporte social 
não é responsabilidade do SUS. Então levou essa discussão para o COSEMS, e que a 
maioria desses pacientes não são de Redenção, e quem paga a conta é o município, 
portanto, levou uma proposta de pactuação, uma vez que os outros município recebem o 
seu TFD que estar dentro da Constituição Federal. Informou que já temos problemas 
enormes e ainda precisam acudir os municípios vizinhos, e isso é justo, mas se forem se 
aprofundar na lei verão que o paciente critico de hemodiálise tem direito ao transporte 
público, coletivo, mas Redenção só tem o mototáxi, e deveria esse paciente ter o passe 
livre para receber esse transporte, já que não tem coletivo aqui. o município até quando o 
VAN aguentou fazendo o transporte em três turno, uma pela manhã, outro meio e outro a 
tarde, e não tem veiculo que suporte, e chegou o momento que deteriorou e foi para 
oficina. O conselho de saúde discutiu que os pacientes acamados o município iria arcar 
com esse transporte através das ambulâncias, esses estão assegurados mesmo sendo de 
outro município. Afirmou que detectou outro problema, por que há pacientes que precisam 
fazer fisioterapia lá no setor Serrinha, no CER, e esse paciente não consegue se locomover 
e a família as vezes não tem condição. Portanto, precisam disponibilizar um serviço, 
mediante uma triagem feita pela Ação Social do Município, e a família que se enquadrar no 
perfil precisam oferecer esse serviço de transporte para esse paciente. Em aparte, o 
vereador Leandro Onofre, disse que quando chegou essa demanda do transporte do 
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pessoal da hemodiálise em novembro, ficou decidido de fazerem um projeto deixado a 
assistência social responsável disso, mas antes sentou com os vereadores Nilton, 
Delegado Washington, Evilázio e sua pessoa e destinaram 50% de suas emendas 
impositivas para atender essa demanda, para adquirir uma VAN e pala ação social e ficou 
feliz pelo vereador trazer essa outra demanda do pessoal da fisioterapia, e agora poderão 
fazer um projeto só e assim dá direito as pessoas que pagam seus impostos em Redenção. 
Ressaltou que foi destinado para assistência social o valor de R$ 105.000,00 de cada 
vereador citado. E acha que deveriam até fazer um vídeo divulgando como que vai ser o 
transporte de hemodiálise para o ano que vem. Continuou o vereador João Lúcio, que 
parabenizou os vereadores pelo avanço dessa discussão, por que o que apresentado pelo 
vereador Leandro Onofre é a saída legal para esta situação transporte do transporte do 
pessoal que faz hemodiálise, e poderão sim incluir um artigo para atender a pessoa 
comprovada carente para fazer a sua fisioterapia, e isso é importante por que agora dão 
uma resposta ao pessoal da hemodiálise. Assumiu a tribuna a vereadora Bella, que 
parabenizou todos os vereadores pela indicação das emendas impositivas destinada ao 
atendimento do transporte ao pessoal que faz hemodiálise. É uma vereadora defensora da 
saúde e acompanha de perto a dificuldade que esses pacientes têm. Parabenizou o 
vereador João Lúcio, que teve a oportunidade de assumir por um tempo a pasta da área da 
saúde e agora estar de volta a esta casa com o entendimento das dificuldades desta 
importante pasta em nosso município. Parabenizou o mesmo pelas proposições 
apresentadas hoje, e os pacientes que precisam fazer terapia e que dependem de um 
transporte gratuito agora dentro desta discussão encaminha-se para serem amparados 
pelo município por medidas desta casa de leis. Informou que também esteve no Hospital 
Materno Infantil, inclusive fez a gravação de uma matéria acompanhando a reforma e 
ampliação e nesta gravação expos sua felicidade pela ampliação deste hospital e já 
recebeu inúmeras mensagens de agradecimentos, por que agora as mazinhas poderão ter 
uma acompanhante na hora do parto. Isso é uma grande conquista e vitória para o nosso 
município. Em aparte, o vereador João Lúcio informou que o Hospital Materno Infantil 
também tinha uma deficiência enorme na instalação elétrica, onde corria o risco de 
qualquer hora explodir, mas isso agora está sendo corrigido também nesta reforma. 
Continuou a vereadora Bella, disse que esteve naquele hospital como se fosse uma 
técnica onde observou cada detalhe da construção. E agradeceu a parceria e 
companheirismo do vereador Denison Moreira que assinou junto com sua pessoa o oficio 
direcionado ao Prefeito Marcelo Borges solicitando a regulamentação desta lei que dá 
direito ao acompanhante as gravidas. Assumiu a tribuna o vereador Nilton César, disse ao 
vereador Leandro Onofre que as indicações irão ajudar muito para que a prefeitura possa 
resolver essa questão do transporte dos pacientes de hemodiálise, mas lembrando que 
todo esse processo não deve ocorrer menos de noventa dias, e os pacientes continuam 
precisando desse suporte da prefeitura mesmo que o vereador João Lúcio tenha colocado 
que é um serviço social, mesmo que o município não seja obrigado a fornecer, mas 
acredita que a prefeitura pode deslocar outro veículo que possa continuar atendendo essas 
famílias como bem relatou o vereador Washington que até aconteceu incidente com 
pacientes de hemodiálise, por não estar em estado de acamado o município não pôde 
atende-lo, e foi quando o paciente pegou uma bicicleta emprestada e no retorno após a 
hemodiálise sofre um acidente e fraturou o braço. Portanto, que possam juntos procurar a 
prefeitura para possa apresentar outra alternativa até que esse veículo entre em operação 
pela assistência social como foi apresentado. Informou que devido a solicitação desta casa 
para que o secretario da Fazendo do Município, senhor Manuel dos Reis, viesse prestar 
esclarecimento sobre a isenção do IPTU para aposentados e pensionistas, disse que ele 
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esperou até as nove horas o início desta sessão para prestar os devidos esclarecimento 
sobre esse assunto, mas devido a demora do início da sessão e sua agenda a cumprir não 
pode continuar esperando. E como todos sabem que é também um servidor da secretária 
de fazenda do município, pediu para o senhor Manuel um pequeno relato para transmitir 
aos colegas vereadores. Informou que a lei permite sim que o município dê a remissão total 
do IPTU, desde que o aposentado ou pensionista procure a secretaria municipal de 
fazenda, no atendimento de pessoal existe um formulário que o interessado pode solicitar e 
assinar, protocolar, o servidor responsável fará o contato com o requerente, e logo após 
será aprovado desde que o aposentado ou pensionista cumpra todos os requisitos que a lei 
assim estabelece. Também fez um apelo aos empresários locais, por que até ontem viu no 
portal da transparência da prefeitura o pregão eletrônico n. 072, que trata sobre a merenda 
escolar para o ano que vem no valor de R$ 5.000.500,00, e convidou os empresários de 
Redenção que participe deste processo licitatório, por que a deste ano quem ganhou foi 
uma empresa de Xinguara-PA, e isso é legal, mas esse dinheiro poderia estar circulando 
em nosso município se caso uma empresa daqui ganhasse e assim gerasse emprego e 
renda para o município. Sobre o que foi dito sobre as merendeiras, acredita que cada 
servidor estar em determinado lugar para fazer sua função, caso contrário, existe um 
processo chamado processo administrativo, mas talvez falta do poder público tentar 
valorizar esse servidores para que os incentivem a trabalhar com mais disposição.  Sobre a 
segurança de nosso município, acredita que precisam se movimentarem procurando o 
Ministério Público, a Secretária de Segurança Pública, o Responsável pelo DETRAN, por 
que é condutor de motocicleta, mas quando andas pelas vias públicas percebe muitas 
pessoas andando sem o capacete. Fez visitas em escolas públicas e ficou assustado, por 
que em uma única escola pode contar 12 jovens entrando e saindo do pátio da escola 
conduzindo uma motocicleta sem o capacete, com escapamento alterado. Acredita que 
isso precisa ser resolvido. Fez visitas nas principais avenidas da cidade em um sábado a 
tarde, e contou 169 em menos de 20 minutos com os condutores sem o uso do capacete, 
algumas sem placas e outras sem escapamentos, e outras com três na mesma moto, 
portanto cobrou providencias. Em aparte, o vereador Jurandir Guedes, disse que já 
procurou a Prefeitura e o Ministério Público, mas também acredita que a Prefeitura em si 
precisa procurar o agente de trânsito para o valorizar pelo seu trabalho, por que quando 
pegam o orçamento do município de Redenção e quanto o DMTT arrecada e não ver nada 
sendo investido para o agente de trânsito. O agente de trânsito em Redenção recebe um 
pouco a mais que um salário mínimo, o efetivo é pouco, o salário é muito, não tem o IPIs 
para esses agentes, portanto, acha que o próprio condigo de trânsito brasileiro fala sobre 
essa realidade em função do tamanho de Redenção, portanto, acha que precisam sim 
valorizar essa classe também. Continuou o vereador Nilton César, que afirmou estar muito 
feliz pela a reforma dos hospitais em Redenção, mas pediu para os vereadores se unirem 
nos próximos dois anos de mandato para buscar obter o centro de saúde para o nosso 
município, e não com dois pequenos hospitais da década de 80 que não tem mais 
capacidade física de atender a nossa população. Em aparte o vereador Jurandir Guedes, 
afirmou que quando o vereador Nilton disse que o senhor Manuel Reis esperou, mas 
devido ao atraso da sessão iniciar o mesmo teve que ir embora, mas entende que o atraso 
do vereador foi de uma forma justa e se o mesmo tivesse uma disponibilidade para vir 
propagar e divulgar sobre o IPTU ele teria colocado na agenda dele, assim como estão 
mesmo com atraso dando seguimento a sessão. Ressaltou que essa lei estar muito bonito 
no papel, e o seu questionamento é o direito que não estar sendo efetuado, porém, a 
secretaria de fazendo é rica e ela deveria fazer um estudo de impacto e ver as pessoas que 
se encacham no perfil do que diz a lei de isenção e não permitir com que essa conta 
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chegue a essa pessoa que já tem o seu direito, portanto, requer resposta do responsável 
da pasta. Continuou o vereador Nilton César, disse que de fato o vereador Jurandir 
Guedes, mas quando se trata de horário de início das sessões precisa ser revisto. Assumiu 
a tribuna o vereador Evilázio Chaves, que comentou sobre o transporte dos pacientes de 
hemodiálise, que para atender esta demanda alguns vereadores colocaram à disposição 
parte do valor das emendas impositivas. Em aparte, o vereador João Lúcio, disse que 
precisam levar essa discussão para o COSEMS para que os municípios vizinhos possam 
compactuar com essa despesa também, uma vez que 70% desses pacientes são de outros 
municípios. Continuou o vereador Evilázio Chaves, que concordou com o vereador João 
Lúcio em relação essa compactuação com os outros municípios que enviam seus 
pacientes para receberem tratamento aqui, uma vez que o nosso município fica 
sobrecarregado nesta área da saúde. Lembrou-se de uma frase do ex-prefeito Vanderlei 
Coimbra, que diz que enquanto a saúde pública for melhor será pior, em função do 
aumente da demanda. Informou que também destinou parte de sua emenda impositiva no 
valor de R$90.000,00 para CEO, por ali haver uma carência muito grande, para aquisição 
ode prótese dentaria, e o profissional daquela localidade informou que esse valor sendo 
destinado praticamente resolve a demanda deste setor. Registrou que já iniciou os 
trabalhos da Prefeitura na pavimentação de bloquetes no setor Central Park, e parabenizou 
o Prefeito por estar cumprindo aquilo que prometeu aos moradores desse setor. Acredita 
que aqueles moradores ficarão muito feliz na valorização dos seus imóveis e lhes trazendo 
qualidade de vida. Assumiu a tribuna o vereador Denison Moreira, disse que destinou 
R$105.921,00 para o fundo municipal de saúde, para aquisição de remédios, fez isso 
depois de conversar com o vereador Leandro Onofre. Fez isso com objetivo de não faltar 
remédios na farmácia pular do município uma vez que é grande o questionamento da 
sociedade. Também destinou R$105.921,00 para o Instituto Família Feliz, que é um 
instituto reconhecido em todo estado do Pará, que tem prestado grandes serviços em 
vários municípios do nosso Estado e irá prestar serviços para a nossa população também. 
Comunicou que neste sábado e domingo estará visitando a população da zona rural de 
nosso município, entregando o resultado de uma ação social para a Vila dos Pebas, Nova 
Glória e também na Mata Geral, através da parceria da Deputada Renilces Nicodemos, em 
que conseguiram atender mais de 380 pessoas. Parabenizou o Secretário de Esportes do 
Município – senhor Dorvalino, pela organização do campeonato municipal, ontem esteve no 
Estádio, acompanhando o jogo entre o Treze de Maio e Frigorifico, foi um jogo bonito de 
muitos gols, onde o estádio estar bonito e bem organizado. Assumiu a tribuna o vereador 
Leandro Onofre, disse estar na vida pública há muito tempo e tem visto que esta casa tem 
sido a melhor de todos os tempos pela atuação e compromisso com o povo. Sobre o DMTT 
quer saber o que esse órgão está fazendo no tocante a educação no trânsito em nossa 
cidade, e caso não tenha quantitativo profissional para ir as escolas para orientar e educar 
os nossos jovens, caso não tenha esse quantitativo que o prefeito venha oferecer e assim 
poderão melhorar essa efetivação da lei do capacete. Parabenizou o Prefeito, o Secretário 
de Obras Wilker Muniz e o vereador Jurandir Guedes pela sua indicação, por que o que 
estar acontecendo no setor Central Park é algo no mínimo histórico, onde todas as vias 
desse setor passa por um experimento de ter suas ruas pavimentadas todas em bloquetes. 
Cumprimentou também os vereadores que acompanharam o prefeito Marcelo em uma 
viagem à Brasília-DF, onde conseguiram destravar algumas coisas, como asfaltamento 
para algumas ruas. Um dos recursos que estava travado foi destravado, que tinha um 
problema com a Caixa Econômica Federal, entraram em ação e o município teve que 
entrar com uma contra partida e resolveram, agora a Avenida Delles Vilas Boas até a João 
Rego Maranhão vai ser comtemplada com o asfaltamento, a avenida Pioneiro José Pinto, e 
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a avenida Otávio Batista Arantes. Afirmou aos amigos do Setor Serrinha que está 
prestando contas e que conseguiu outro benefício junto ao Deputado Joaquim Passarinho, 
em parceria com o vereador Neguinho Eletricista, uma emenda para pavimentação da 
Avenida Bráulio Venceslau Gurjão. Em aparte, o vereador Jurandir Guedes disse que 
precisam ir até essas obras que começaram a ser executadas ontem com o convenio em 
mãos para saber quem realmente estar executando, e quanto que o município estar 
entrando em contra partida, por que se é obra do Estado precisam propagar o Estado, mas 
não podem deixar de agradecer a contra partida do prefeito, por que chega muita 
reclamação da população dizendo que são poucos recursos que estão sendo aplicados 
pelo nosso município. Fez um convite a todos os vereadores por que recebeu um 
comunicado que os moradores da Avenida Bahía farão um bolo de aniversário para a ponte 
em construção desta avenida que fará um ano que estar parada. Já fez reclamação sobre 
esse assunto, mas não obteve resposta. Precisam sair daqui com um comboio de 
vereadores para fiscalizar essas avenidas que serão executadas com todas as informações 
em mãos sobre cada obra e assim evitar novas paralisações de obras. Continuou o 
vereador Leandro Onofre, disse que tem tido muito cuidado quando expõe sua fala nesta 
tribuna. Informou que o recurso estava travado e o prefeito teve que entrar com uma contra 
partida para dá continuidade à obra. O caso da avenida Bahía trata-se de empresas que 
não tem condições de concluir a obra e assim ficam paralisadas. E afirmou que estar sendo 
rompido o contrato com a empresa que pegou o trabalho da avenida Bahía por que pede 
prazo e mais prazo, mas não faz. Disse que a pavimentação de uma rua acontece até 
aonde o recurso consegue chegar, com relação as emendas que conseguem juntos ao 
governo do estado e emendas de deputados. Em aparte, o vereador Delegado Washington, 
disse que na Avenida Bahía, foi feita alguma coisa próxima o dia eleição, e depois uma 
terra planagem novamente, porém, porque que começa sabendo que não vai poder 
concluir, e o deixa a pensar é que estão usando do dinheiro público para jogá-lo no ralo, 
tentando fazer uma maquiagem e depois joga culpa na empresa que estar realizando a 
obra, que talvez não seja o caso de Redenção. Continuou o vereador Leandro Onofre, 
esclareceu que após a empresa ganhar a licitação ela precisa apresentar o cronograma de 
execução da obra e tendo iniciado ou parado a obra a responsável é a empresa. Em aparte 
o vereador Delegado Washington, disse que tendo em vista como a empresa começou e 
não concluiu, os pagadores de impostos terão que pagar o serviço duas vezes, por que a 
empresa que pegar o serviço para concluir o que a outra não deu conta de terminar, sendo 
que a chuva levou a terra planagem toda, o prejuízo fica para a população pagar, e isso 
precisa ser revisto, portanto, Precisam saber se o Prefeito irá entrar junto a Promotoria de 
Justiça com uma ação contra essa empresa que agiu de forma irresponsável, 
responsabilizando-a pelos prejuízos. Continuou o vereador Leandro Onofre, e afirmou 
concordar com o vereador delegado Washington, e disse que tem uma comissão para 
buscar um esclarecimento junto a secretaria de obras de como estar o andamento da obra 
da avenida Bahía. Após, o Presidente declarou aberta a ORDEM DO DIA: (Ausentes os 

vereadores Zé Roberto, Neguinho Eletricista, Renival, professor Marcos Sérgio, Hugo Tomé e Gabriel 

Salomão). Apresentou em discussão em 1º turno o Projeto de Lei nº 010/2022-GPM. Como 
ninguém se manifestou, o mesmo foi apresentado em votação em 1º turno. FOI 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Em seguida, apresentou em discussão em 1º turno o 
Projeto de Lei nº 011/2022-GPM. Como ninguém se manifestou, o mesmo foi apresentado 
em votação em 1º turno. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Apresentou em 
discussão em 1º turno o Projeto de Lei nº 005/2022-CMR. Como ninguém se manifestou, 
o mesmo foi apresentado em votação em 1º turno. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. 
Por não haver mais matérias a serem deliberadas na Ordem do Dia, o Presidente passou a 
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Sessão a fase de EXPLICAÇÃO PESSOAL: Fez uso da palavra o vereador Nilton César, 
que agradeceu a todos os vereadores pela aprovação em 1º turno do projeto que beneficia 
os autistas, uma vez que há mais de 160 famílias que há uma pessoas com autismo em 
casa e esse projeto simplesmente regulamenta algo já existente para que o município 
possa conscientizar alguns estabelecimentos para colocar aquela plaquinha de 
preferencial. 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 onze horas e quinze minutos. Pela aprovação. Denison 
Moreira ________________ Presidente. Bella ______________ 1ª Secretária. João Lúcio 
________________ 2º Secretário. ****************************************************************  
 *********************************************************************************************************** 
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