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ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª SESSÃO 
ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

Às nove horas, do dia vinte e um do mês de outubro, do ano de dois mil e vinte e um, 

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 Hugo 

Tomé na 2ª Secretaria. Solicitou a 1ª Secretária a fazer verificação do quórum. Houve 

quórum, com a ausência justificada do vereador Gabriel Salomão. Em seguida, o 

Presidente solicitou a todos a ficar de pé em saudação as Bandeiras Nacional, 

Estadual e Municipal. Na sequencia, foi lido um trecho bíblico: Eclesiásticos 1:4, pelo 2º 

Secretário. Para composição da TRIBUNA DE HONRA: senhora Marinete Pimentel, 

senhora Ana Cunha, Cabo Valdinei, o Soldado Cledson Carneiro e o senhor James 

Manfio. Em seguida, solicitou a 1ª Secretária a fazer a leitura do EXPEDIENTE: Ata da 

13ª Sessão Ordinária, realizada em 20.10.21; Projeto de Complementar nº. 

004/2021-GPM, de 05/10/2021, oriundo do Poder Executivo, que disciplina as taxas 

pelo exercício regular do Poder da Polícia da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável de Redenção, estado do Pará e, dá outras providências; 

Moção de Congratulações nº. 013/2021-CMR, de 20/10/2021, de autoria do Vereador 

Dr. Denison Moreira, que propõe Moção de Congratulações ao produtor Rural, James 

Manfio Uitdewlligen; Moção de Congratulações nº. 014/2021-CMR, de 19/10/2021, de 

autoria do Vereador Nilton Cesar, que propõe Moção de Congratulações a Senhora 

Marinete da Silva Pimentel, pelos relevantes serviços prestados à população; Moção 

de Congratulações nº. 015/2021-CMR, de 19/10/2021, de autoria do Vereador Nilton 

Cesar que propõe Moção de Congratulações a Senhora Ana Cunha dos Santos, pelos 

relevantes serviços prestados à população; Moção de Congratulações nº. 016/2021-

CMR, de 19/10/2021, autoria de todos Vereadores, que propõe Moção de 

Congratulações a integrantes do 7º BPM, por ato de inteligência e antecipação; 

Indicação 105/21-CMR, de 21.10.21, de autoria do Vereador Gabriel Salomão e da 

Vereadora Bella, que indica a necessidade de aquisição de mobiliário para o Hospital 

Municipal Iraci Machado de Araújo; Indicação 107/21-CMR, de 21.10.21, de autoria do 

Vereador Gabriel Salomão e Vereadora Bella, que indica a necessidade de aquisição 

de Equipamentos Odontológico para o Município; Indicação 109/21-CMR, de 21.10.21, 

de autoria do Vereador Leandro Onofre, que indica a necessidade pavimentação 

asfáltica da Rua Benedito Claudio Gomes. Foi incluso na pauta a pedido do Presidente 

e realizada a leitura do Projeto de lei n. 012/21-GMP/RED, de 19 de outubro de 2021, 

que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo no município de 

Redenção – Pará – CONTUR, e dá outras providências. Após a leitura, o Presidente 

fez ENCAMINHAMENTO: Para a Comissão de Justiça e Redação Final o Projeto de 

Lei n.012/2021-GPM/RED. Em seguida, passou a palavra ao autor da Moção de 

Congratulações n. 013/2021-CMR para apresentar defesa à mesma. Assumiu a tribuna 

o vereador Denison Moreira, que apresentou defesa a referida matéria. Citou nomes 
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de alguns empresários na área do agronegócio em nosso município que fizeram e faz 

diferença nos avanços nessa área. Em destaque parabenizou o empresário James 

Manfio que receberá essa moção por ter alcançado números significativos na produção 

grãos em nossa região. Contou parte da historia do mesmo, como também a história da 

soja que começou no ano de 1996. Desejou sucesso a cada produtor e solicitou aos 

colegas voto favorável a referida matéria. Discutiu a matéria o vereador Zé Roberto, 

que parabenizou o autor da matéria como também a classe produtora de nossa cidade 

e desejou sucesso a cada um que contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. 

Discutiu a matéria à vereadora Silvani Borges, que teceu elogios à classe produtora 

de nossa cidade e se colocou a disposição. Discutiu a matéria à vereadora Bella, que 

parabenizou a classe do agronegócio de nossa cidade e o autor da moção por 

apresentar essa homenagem de grande valia que incentiva a classe produtora de 

nossa cidade e se colocou a disposição de todos. Discutiu a matéria o vereador 

Rodrigo Universo, que parabenizou o empresário James Manfio que hoje recebe essa 

homenagem e representa uma classe de produtores de grãos em nosso município. 

Teceu elogios a toda classe produtora e os parabenizou pelo grande trabalho que vem 

desenvolvimento em prol do progresso de nossa região. Como ninguém mais se 

manifestou, a matéria foi à votação. FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. Em 

seguida, o Presidente passou a palavra ao autor da Moção 014/2021-CMR e Moção 

015/2021-CMR para apresentar defesa às mesmas. Assumiu a tribuna o vereador 

Nilton César, que cobrou urgência na tramitação do PCCR da área da saúde, que 

impactará mais de 500 servidores públicos de nosso município. Fica feliz em 

homenagear nesta manhã pessoas que cuidam da saúde, pessoas que produz o nosso 

alimento e pessoas que cuidam da nossa segurança pública. Cumprimentou a todos os 

servidores da área da saúde e agradeceu à senhora Marinete pelo grande numero de 

atendimentos que realiza no hospital Materno Iraci. Ela pela madrugada dedicou ao seu 

pai vida por muitas vezes e também nessas madrugadas da vida também dedicou vida 

a sua mãe quando foi internada no hospital Iraci. Ressaltou que essa é uma das formas 

que buscou agradecer por tudo que tem feito aos seus pais e vem ao povo de 

Redenção, e espera que essa singela homenagem seja transmita a cada servidor da 

área da saúde do nosso município. Agradeceu também à senhora Ana Cunha que 

também tem dado auxilio de vida há muitas pessoas. Por fim, parabenizou a todos do 

agronegócio que ajudam colocar o alimento em nossas mesas. Em seguida, o 

Presidente apresentou em discussão global a Moção 014/2021-CMR e Moção 

015/2021-CMR. Discutiu a matéria a vereadora Silvani Borges, disse que conviveu 

com cada profissional da área da saúde, por que trabalhou junto com eles quando era 

diretora do hospital Iraci e afirmou que tem muito respeito a cada homenageado deste 

dia, e os parabenizou e espera que essa moção seja estendida a todos os profissionais 

do hospital Iraci. Discutiu a matéria o vereador Zé Roberto, que parabenizou o autor da 

matéria e os profissionais homenageados por serem pessoas que exercem suas 

funções com amor ao próximo. Por fim, hipotecou o seu apoio as referidas moções com 

muita alegria. Assim como também parabenizou todas as outras merecidas moções 
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apresentadas nesta manhã. Discutiu a matéria à vereadora Bella, que parabenizou o 

autor da moção pela iniciativa as servidoras Aninha e a Marinete homenageadas 

também nesta manhã, e hipotecou o seu apoio às homenagens apresentadas.  Como 

ninguém mais se manifestou, o Presidente apresentou em votação global a Moção de 

Congratulações n. 014/2021-CMR e Moção de Congratulações n. 015/2021-CMR. 

FORAM APROVADAS POR UNANIMIDADE. Em seguida, o Presidente passou a 

palavra a autora da Moção de Congratulações nº. 016/2021-CMR para apresentar 

defesa a mesma. Assumiu a tribuna a vereadora Bella, que apresentou em telão um 

vídeo onde mostra uma operação da policia militar que apreendeu uma quadrilha 

disfarçada de policia militar que extorquia garimpeiros na cidade do Cumarú do Norte. 

Depois teceu elogios à classe da Policia Militar que arriscam suas vidas em boca de 

garantir segurança à população. Portanto, se ver como uma defensora da classe da 

policia militar que vem contribuindo com a segurança da população de modo geral, e 

com sucesso da operação que coibiu a circulação dessa quadrilha apresenta tal 

homenagem. Ressaltou que essa é a terceira moção que apresenta a policia militar e 

sempre continuara fazendo isso por reconhecer e admirar o trabalho dessa classe. Em 

seguida o Presidente apresentou em discussão a Moção de Congratulações nº. 

016/2021-CMR. Discutiu a matéria a vereadora Silvani Borges, disse que se sente 

feliz em votar nessa moção e tem orgulho da equipe da policia militar que tem hoje em 

nosso município e afirmou que a população tem o total apoio dessa classe, como 

também essa mesma classe tem sim o apoio e o respeito desta casa de leis. Discutiu a 

matéria o vereador Zé Roberto, que parabenizou todos os homenageados nesta 

manhã e os autores das matérias e se sente muito honrado em poder votar em cada 

uma delas. Discutiu a matéria o vereador Denison Moreira, que parabenizou os 

policiais pela ação realizada e como também o que vem fazendo em prol do nosso 

município. Em seguida, o Presidente apresentou em votação a Moção de 

Congratulações nº. 016/2021-CMR. FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. Em 

seguida, o Presidente suspendeu a sessão por dez minutos para fazerem a entrega 

das moções aos homenageados e ouvi-los na tribuna. Após, o Presidente declarou 

reaberta a sessão, e passou a palavra ao Relator da Comissão de Justiça e Redação 

Final para apresentar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 004/2021 – GPM, 

com Emenda Modificativa. Assumiu a tribuna o vereador/relator Evilázio Chaves, disse 

que a referida matéria tem boa redação, é oportuna, não consta nenhuma 

inconstitucionalidade, portanto, apresentou parecer pela tramitação juntamente com a 

Emenda modificativa em anexo (itens 2 e 4), com a seguinte redação: Art. 23 – Esta lei 

entra em vigor após sua publicação, gerando seus efeitos financeiros em noventa dias, 

quando ficarão revogados as disposições contidas na Lei Complementar n. 096, de 18 

de dezembro de 2017 e demais disposições em contrários. Em seguida, o Presidente 

apresentou em discussão o referido parecer supracitado. Discutiu o parecer o vereador 

Delegado Washington, que parabenizou o trabalho da Assessoria Jurídica da casa 

por detectar o erro no referido projeto que se caso passasse do jeito que estava o torna 

inconstitucional. Como ninguém mais se manifestou, o Presidente apresentou em 
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votação o referido parecer supracitado. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Em 

seguida, o Presidente declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: todos os vereadores 

dispensaram o uso da fala. Em seguida, declarou aberta a ORDEM DO DIA: (ausente o 

vereador Gabriel Salomão) Apresentou em discussão em 1º turno o Projeto de Lei 

Complementar nº 004/2021 – GPM, juntamente com a Emenda Modificativa em anexo. 

Como ninguém se manifestou, o mesmo foi à votação em 1º turno, juntamente com a 

Emenda Modificativa em anexo. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Por não haver 

mais o que deliberar na Ordem do Dia, o senhor Presidente passou a presente sessão 

a fase de EXPLICAÇÃO PESSOAL: Assumiu a tribuna o vereador Delegado 

Washington, que parabenizou a produção dos trabalhos de hoje capitaneados pelo 

vereador Denison Moreira. Informou que receberam um oficio expedido pela ACIR, na 

pessoa do empresário Fabricio, proprietário do Latitude, que traz a necessidade de 

modificarem o Código de Postura, para estenderem o horário de funcionamento dos 

bares e restaurantes, sendo que esta classe foi duramente penalizada no período de 

pandemia, onde alguns bares e restaurantes teve que fechar suas portas, e a demanda 

da ACIR é promover uma adequação no horário de funcionamento dos bares, por que 

estão sendo obrigados a fechar muito cedo por causa da legislação do código de 

postura de 2006 e desde e então não sofreu nenhuma alteração. E como um bar e 

restaurante tem uma despesa muito alto ver a necessidade de estender o horário de 

funcionamento esta classe. Ressaltou que não é sua pessoa que estar propondo essa 

modificação, portanto pediu aos colegas a devida atenção a essa classe que precisa 

sanar prejuízos dos últimos quase dois anos em razão da pandemia e juntos possam 

buscar gerar mais emprego a nossa cidade e região. Assumiu a tribuna o vereador 

Leandro Onofre, que pediu para pensarem em mudar o formato da aprovação das 

moções para que os homenageados fiquem na sessão para assistirem os trabalhos do 

poder legislativo e tais matérias ficarem para tramitar por ultimo. Afirmou que estar sim 

defasado o Código de Postura do nosso município e afirmou que devem sim ligar para 

o secretário de governo, senhor Manoel Marinho, para que possam tratar dessa 

demanda de forma urgente. De fato a pandemia trouxe muitos prejuízos e a classe dos 

bares e restaurantes foram uma das mais prejudicadas, portanto, tem o seu apoio sim. 

Em aparte, a vereadora Silvani Borges, disse que é membro do Comitê de Grise do 

município, e ira sim solicitar ao comitê de crise para fazer as devidas alterações para 

que comtemple esses empresários. Continuou o vereador Leandro Onofre, que 

também registrou os seus parabéns aos homenageados desta manhã e com certeza 

incentivaram sim esses trabalhadores que venham contribuir ainda mais com 

desenvolvimento de nosso município. Assumiu a tribuna o vereador Nilton César, que 

pediu para que chame também o representante da ACIR para juntos poderem 

contribuir na mudança do Código de Postura de nossa cidade. E sobre a indicação n. 

105, de autoria dos vereadores Gabriel Salomão e Bella, disse que a comissão de 

saúde da casa esteve visitando o Hospital Iraci e Hospital Materno Infantil, e na ordem 

do dia, foram apontadas as demandas dessas duas unidades de saúde, e o Secretário 

de Saúde fez o compromisso que haverá uma licitação próximo dia 22, e depois essa 
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situação mobiliaria será resolvida. Nas considerações finais: Hoje é o dia nacional do 

economista domestico. O Presidente agradeceu a presença de todos e os convidou 

para a próxima sessão ordinária que acontecerá amanhã no horário regimental. E por 

não haver mais o que deliberar, deu por encerrada esta sessão às onze horas e 

cinquenta e nove minutos. Pela aprovação. Denison Moreira ________________ 

Presidente. Bella ______________ 1ª Secretária. Hugo Tomé ________________ 2º 

Secretário.  ************************************************************************************** 
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