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ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª SESSÃO 
ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

Às nove horas, do dia vinte e quatro do mês de novembro, 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, Hugo 

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

quórum, com a ausência dos vereadores: Jurandir Guedes e 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: Salmos 81: 1, 

pelo 2º Secretário. Foi convidado para compor a TRIBUNA DE HONRA: Dr. Carlos 

Costa do Projeto ORIGAMI. Em seguida, solicitou a 1ª Secretária a fazer a leitura do 

EXPEDIENTE: Ata da 17ª Sessão Ordinária, realizada em 23.11.21; Projeto de Lei 

Complementar nº 006/21- GPM de 17.11.21, de autoria do Poder Executivo, que 

dispõe sobre a criação da Secretaria de Segurança Pública no Município de Redenção 

- PA e, dá outras providências; Projeto de Lei nº 011/21- GPM de 06.10.21, de autoria 

do Poder Executivo, que institui a criação da Amostra de Fanfarra Professor Renilson 

Araújo – MFPRA, no Âmbito do Município de Redenção – PA e, dá outras providências; 

Projeto de Lei nº 012/21-CMR, de 19.10.21, oriundo do Poder Executivo, que dispõe 

sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo do Município de Redenção-Pa 

COMTUR, e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 013/2021-GPM de 12/11/2021 

de Autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as Diretrizes Gerais Para a 

Elaboração da Lei Orçamentária do Município de Redenção Pará, para o exercício de 

2022 e, dá outras providências; Projeto de Lei nº 014/21- GPM de 17.11.21, de autoria 

do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a Doar para a 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, um Ônibus e, dá outras 

providências; Veto total ao Autógrafo nº 022/21-CMR, referente ao Projeto de Lei nº 

006/21-CMR, de 14.10.21, de autoria do Vereador Leandro Onofre, que dispõe sobre a 

concessão de ajuda de custo ao transporte dos Agentes Comunitário de Saúde – ACS 

do Município de redenção – PA e, dá outras providências; Projeto de Lei nº 007/21- 

CMR de 20.10.21, de autoria da Vereadora Silvani Borges, que cria o “Programa Saúde 

Rural Itinerante” no Município de Redenção-PA e, dá outras Providencias; Projeto de 

Lei nº 008/21- CMR de 24.11.21, de autoria do Vereador Denison Moreira, que dispõe 

sobre a prioridade na pavimentação asfáltica de vias públicas onde se localizam 

estabelecimentos de ensino, postos de saúde e hospitais no Município de Redenção; 

Projeto de Decreto Legislativo nº 007/21- CMR de 22.11.21, de autoria do Vereador 

Nilton Cesar, que dispõe sobe a denominação da Feira de Quarta Feira e, dá outras 

providencias; Projeto de Decreto Legislativo nº 008/21- CMR de 23.11.21, de autoria 

da Mesa Diretora, que dispõe sobre a denominação da EMEIF JARDIM CUMARU para 
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EMEI JARDIM CUMARU; Indicação 115/21-CMR, de 24.11.21, de autoria do Vereador 

Evilázio Chaves, que indica a necessidade da implantação de redutores de velocidade 

na Avenida Brasil em frente ao Hospital Regional do Araguaia, no Setor Buriti; 

Indicação 124/21-CMR, de 24.10.21, de autoria do Vereador Leandro Onofre, que 

indica a necessidade da drenagem entre a Avenida Ministro Oscar Thompson Filho até 

a Avenida Otávio Batista Arantes; Indicação 126/21-CMR, de 24.11.21, de autoria do 

Vereador Leandro Onofre e Jurandir Guedes, que indica a necessidade do 

recapeamento e sinalização em toda extensão da Avenida Brasil; Indicação 127/21-

CMR, de 24.11.21, de autoria do Vereador Gabriel Salomão, que indica a necessidade 

da pavimentação asfáltica da Rua Tupinambás no Setor Novo Horizonte (FOI 

RETIRADA DE PAUTA EM FUNÇÃO DA AUSENCIA DO AUTOR); Indicação 128/21-

CMR, de 24.11.21, de autoria do Vereador Renival Pé Quente, que indica a 

necessidade da construção de banheiros masculino e feminino na parte interna dos 

cemitérios Municipais de Redenção; Indicação 130/21-CMR, de 24.11.21, de autoria 

do Vereador Neguinho Eletricista, que indica a necessidade de combater o mosquito 

transmissor da dengue com o carro fumacê. Em seguida, o Presidente fez 

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

nº 008/21-CMR e o Projeto de Decreto Legislativo nº 008/21-CMR. Após, convidou o 

Relator da Comissão de Justiça e Redação Final para apresentar parecer global aos 

seguintes Projetos: Projeto Lei Complementar nº 006/2021, Projeto de Lei nº 011/2021-

GPM, Projeto de Lei nº 012 /2021 – GPM, Projeto de Lei nº 007/2021-CMR, Veto Total 

ao Autografo nº 022/2021-GPM, e Projeto de Decreto nº 007/2021-CMR. Assumiu a 

tribuna o vereador/relator Evilázio Chaves, que apresentou o seguinte parecer ao 

Projeto de Lei Complementar n. 006/2921, informando que ao mesmo foi apresentada 

Emenda Modificativa n. 001/21-CMR, que altera a redação do artigo 6, do referido 

projeto, onde se ler no artigo 6° passa a ter a seguinte redação: “Esta lei entra em vigor 

na data de sua publicação, gerando seus efeitos administrativos a partir do dia 1° de 

janeiro de 2022”; também foi anexado ao referido projeto Emenda Supressiva n. 

001/21-CMR, que suprime o inciso III do artigo 2º do referido projeto de lei. Com essas 

emendas inseridas o seu parecer foi pela tramitação do Projeto de Lei Complementar 

n. 006/21-GPM; Ao Projeto de Lei nº 011/2021-GPM, informou que o mesmo tem boa 

redação, é constitucional e está apto a tramitar, portanto, apresentou parecer pela 

tramitação do mesmo; Ao Projeto de Lei nº 012 /2021 – GPM, informou que o mesmo 

tem boa redação, é constitucional e está apto a tramitar, portanto, apresentou parecer 

pela tramitação do mesmo; Ao Projeto de Lei nº 007/2021-CMR, informou que o 

mesmo tem boa redação, é constitucional e está apto a tramitar, portanto, apresentou 

parecer pela tramitação do mesmo; Ao Veto Total ao Autografo nº 022/2021-GPM, 

informou que o mesmo tem boa redação, é constitucional e está apto a tramitar, 

portanto, apresentou parecer pela tramitação do mesmo; Ao Projeto de Decreto nº 

007/2021-CMR, informou que o mesmo tem boa redação, é constitucional e está apto a 

tramitar, portanto, apresentou parecer pela tramitação do mesmo. Em seguida, o 

Presidente apesentou em discussão global o referido parecer às matérias 
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supracitadas. Discutiu o parecer o vereador Nilton César, que solicitou que fosse 

incluído no Projeto de Lei Complementar n. 006/21-GPM, no seu paragrafo único, que 

diz: “Além do disposto nos incisos anteriores ficam mantidas todas as atribuídas 

exercidas pelo serviço municipal de gerenciamento de transito conforme Lei 

Complementar 098/2019”. Que passe a ter a seguinte redação: ”Além do disposto nos 

incisos anteriores ficam mantidas todas as atribuições exercidas pelo serviço municipal 

de gerenciamento de transito e guarda de segurança patrimonial conforme lei 

complementar n. 098/2019”. Como ninguém mais se manifestou, o Presidente 

apresentou em votação o parecer apresentado às matérias supracitadas com todas as 

emendas apresentadas. O PARECER FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Em 

seguida, passou a palavra ao Relator da Comissão de Finanças e Orçamento para 

apresentar parecer ao Projeto de Lei 013 /2021–GPM. Assumiu a tribuna o 

vereador/relator Rodrigo Universo, que fez a leitura da Emenda Aditiva a referida 

matéria, que diz: Proposta: onde se ler Artigo 16, Inciso 13, outras, acrescentar a 

manutenção de casas de apoio dentro e fora do Estado. É uma emenda de autoria 

coletiva de todos os vereadores e informou que a matéria é constitucional, tem boa 

redação, e está apta a tramitar, portanto, apresentou parecer pela tramitação com a 

emenda aditiva apresentada. Em seguida, o Presidente apresentou em discussão o 

referido parecer apresentado. Como ninguém se manifestou, o mesmo foi à votação 

junto com a emenda apresentada. 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 014 /2021 – GPM. Assumiu a tribuna o 

vereador/relator Evilázio Chaves, disse que após analise disse que o projeto tem boa 

redação é oportuno e não possui nenhum indicio de irregularidade, estando assim apto 

a tramitar. Em seguida, o Presidente apresentou em discussão o referido parecer 

supracitado. Como ninguém se manifestou, o mesmo foi à votação. FOI APROVADO 

POR UNANIMIDADE. Após, informou que receberam um oficio que solicita reunião 

entre engenheiros cíveis e vereadores para tratar sobre a elaboração do Plano Diretor 

do município de Redenção-PA, que foi antecipada para hoje às 11:00h da manhã, que 

conta com a participação de todos os vereadores. Na sequencia, suspendeu a sessão 

por dez minutos para ouvirem o Dr. Carlos Costa que fará apresentação sobre projeto 

artesanal ORIGAMI. Após, o Presidente declarou reaberta a presente sessão, 

passando a sessão a fase de TEMA LIVRE: Assumiu a tribuna o vereador Silvani 

Borges, que defendeu o Projeto de Lei n. 007/21-CMR que tem o intuito de criar o 

“Programa Saúde Rural Itinerante” no Município de Redenção-PA, e que espera contar 

com o apoio dos colegas vereadores para sua aprovação. Assumiu a tribuna o 

vereador Renival, que apresentou defesa ao requerimento de sua autoria para 

construção de quatro banheiros no cemitério público conhecido como cemitério novo, lá 

percebeu a dificuldade que há de se deslocar de casa para aquele lugar para 

homenagear ente queridos que já partiram. Viu pessoas perguntando aonde é o 

banheiro naquele e naquele momento despertou essa indicação para construir esses 

banheiros e conta com o apoio de todos os colegas vereadores. Em Aparte o vereador 
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Delegado Washington cobrou que os colegas mais próximos do prefeito cobrem a 

construção do muro desse Cemitério, em função do grande numero de roubos e 

vandalismos que acontecem nas catacumbas. Em aparte o vereador Hugo Tomé, 

disse que além dos roubos há também a entrada facilitada de animais que também 

contribuiu em prejudicar ordem naquele local. Em aparte, o vereador Marcos Sérgio, 

informou que á fez uma indicação em março deste ano que indicou ao prefeito a 

construção desse muro. Continuou o vereador Renival, que percebeu que todos 

comungam da mesma ideia e isso só reforça, uma vez que juntos são mais fortes. 

Assumiu a tribuna o vereador Rodrigo Universo, que completou a fala do colega 

Renival dizendo achar também de suma importância a climatização do Velódromo 

Municipal, por que já participou de alguns velórios lá e acha que é uma coisa simples 

que com a união podem resolver rapidamente. E fica feliz pela indicação do vereador 

Renival sobre a questão dos banheiros disponíveis no cemitério, e podem até fazer 

indicações distintas com o apoio de todos os colegas. Comentou sobre o 

recapeamento da Avenida Santa Tereza, onde o Prefeito está de parabéns, ver que 

está sendo feito um de serviço de capital e logo verão os enfeites de natal deixando a 

nossa cidade mais bonita. Parece que estão em ano eleitoral por causa de tantas obras 

sendo realizadas pelo Poder Executivo, mas é compromisso do Prefeito melhorar a 

trafegabilidade de nossa cidade. Assumiu a tribuna o vereador Nilton César, que 

parabenizou a todas as indicações de hoje. Disse que representa uma instituição que 

trata de pessoas que sofrem com câncer, e fica muito feliz quando os quinze 

vereadores tomam a mesma decisão em apoiar o poder executivo a custear casa de 

apoio fora do Estado. Parabenizou o Dr. Carlos Costa pelo que tem desenvolvido na 

Casa Penal Publica de Redenção, isso é valorizar a vida do ser humano independente 

do erro que ele tenha feito. Assumiu a tribuna o vereador Leandro Onofre, que 

cumprimentou o seu amigo que completou aniversario ontem, vereador Hugo Tomé, e 

os Conselheiros Tutelares que faz presentes e púbico que lhes acompanham. Que 

também destacou o trabalho do vereador Nilton César, e se comprometeu em destinar 

sua emenda impositiva à Instituição de combate ao câncer de Barretos e afirmou que 

pode fazer compromisso. Disse que o material que está sendo feito o asfalto da 

Avenida Santa Tereza é de qualidade, e isso também estar sendo feito em alguns 

pontos na Avenida Brasil. Comentou sobre a indicação 124 de sua autoria para que 

faça a drenagem da água que desce na Avenida Brasil, e viu que toda água que 

acumula é simplesmente que desce da Avenida dos Queiroz e da Avenida Brasil e 

pediu para que dê uma atenção a essa indicação e que possam definitivamente acabar 

com o alagamento da Avenida Brasil. Em aparte o vereador Delegado Washington, 

disse que há uma real necessidade de asfaltar as ruas próximas do canal que ficam 

levando um lamação para o canal central e também contribui com o alagamento. 

Continuou o vereador Leandro Onofre, disse que foi pessoalmente no comércio de um 

que mora nessas ruas próximo do Canal central e uma das metas do prefeito e fazer 

esse asfaltamento para evitar esse alagamento. E afirmou que a drenagem do córrego 

estar ótimo, e com a drenagem da Avenida ficara resolvido. Acha muito bom trabalhar 
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nesta câmara e continuará a disposição no que precisarem. Em seguida, o Presidente 

declarou aberta a ORDEM DO DIA: (Ausentes vereadores Gabriel Salomão e Jurandir Guedes) 

Apresentou em discussão global em 1º turno dos seguintes Projetos: Projeto de Lei 

Complementar nº 006/2021-GPM, Projeto de Lei nº 011/2021-GPM, Projeto de Lei nº 

012 /2021 – GPM, Projeto de Lei nº 007/2021-CMR, Veto Total ao Autografo nº 

022/2021-GPM, e Projeto de Decreto nº 007/2021- CMR, com as devidas emendas 

apresentas. Como ninguém se manifestou, os mesmos foram a votação em 1º turno 

com as respectivas emendas apresentadas. FORAM APROVADOS POR 

UNANIMIDADE. Apresentou em discussão em 1º turno o Projeto de Lei 013 /2021 – 

GPM. Como ninguém se manifestou, o mesmo foi à votação em 1º turno. FOI 

APROVADO POR UNANIMIDADE. Apresentou em discussão em 1º turno o Projeto de 

Lei 014/2021–GPM. Como ninguém se manifestou, o mesmo foi à votação em 1º turno. 

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: Todos os vereadores dispensaram o uso da fala. Nas considerações 

finais: O Presidente agradeceu a presença de todos e os convidou para a próxima 

sessão ordinária que acontecerá amanhã no horário regimental e pediu para todos os 

vereadores permanecerem na casa para participarem da reunião com os engenheiros 

civis em seguida. E por não haver mais o que deliberar, deu por encerrada esta sessão 

às onze horas e cinco minutos. Pela aprovação. Denison Moreira  ________________ 

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

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

**************************************************************************************************** 
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