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ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª SESSÃO 
ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

 
Às oito horas e vinte minutos, do dia vinte e seis 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, Delegado Washington 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 27: 1, pelo 2º Secretário. Em seguida, solicitou a 1ª Secretária a 
fazer a leitura do EXPEDIENTE: Ata da 19ª Sessão Ordinária, realizada em 25.11.21; 
Projeto de Lei nº 015/21- GPM, de 22.11.21, oriundo do Poder Executivo, que dispõe 
sobre a Política Municipal de Assistência Social e Institui o Sistema Único de 
assistência Social – SUAS, no Município de Redenção- PA e, dá outras providências; 
Projeto de Lei nº 016/21-GPM/RED, de 22.11.21, oriundo do Poder Executivo, que 
Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Redenção, Estado do Pará, para o 
Exercício de 2022 e, dá outras providências; Projeto de Lei nº 017/21- GPM, de 
25.11.21, oriundo do Poder Executivo, que revoga a Lei nº 841 de 28 de setembro de 
2021, e altera a Lei Municipal nº 714, de 16 de junho de 2016, para regulamentar os 
critérios de eleição de entidades para preenchimento de vagas, votação e escolha de 
membros do Conselho Municipal de Saúde – CMS de Redenção, Estado do Pará de 
Redenção- PA e, dá outras providências; 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; Indicação 129/21-CMR, de 
25.11.21, de autoria do Vereador Leandro Onofre, que indica a necessidade da 
conclusão da pavimentação asfáltica da Rua Mato Grosso no Setor Capuava; 
Indicação 133/21-CMR, de 26.11.21, de autoria do Vereador Gabriel Salomão, que 
indica a necessidade de sinalização e redutor de velocidade no cruzamento da Avenida 
Marechal Rondon com a Rua Benedito Gomes no Setor Serrinha; Indicação 134/21-
CMR, de 25.11.21, de autoria do Vereador Neguinho Eletricista, que indica a 
necessidade da pavimentação asfáltica no trecho da Rua 04 e da Avenida Jeremias 
Lunardele no Setor Núcleo Urbano (foi retirada de pauta em função da ausência do 
autor). Em Questão de Ordem, o vereador Rodrigo Universo, solicitou a Mesa 
Diretora que inclua na pauta o Requerimento n. 012/21-CMR, que requer a urgência 
especial na tramitação do seguinte matéria: Projeto de Lei nº 017/21- GPM, de 
25.11.21, oriundo do Poder Executivo, que revoga a Lei nº 841 de 28 de setembro de 
2021, e altera a Lei Municipal nº 714, de 16 de junho de 2016, para regulamentar os 
critérios de eleição de entidades para preenchimento de vagas, votação e escolha de 
membros do Conselho Municipal de Saúde – CMS de Redenção, Estado do Pará de 
Redenção- PA e, dá outras providências; e o Requerimento n. 13/21-CMR, que requer 
vista de processo que capeia o 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 
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hospitais no Município de Redenção. Em questão de Ordem, o vereador Zé Roberto 
solicitou a Mesa Diretora para incluir na pauta a Moção n. 019/21-CMR, de 
congratulações ao Dr. Rener de Santana. O Presidente acatou as referidas solicitações 
feitas pelo vereador Rodrigo Universo e vereador Zé Roberto, e determinou a 1ª 
Secretária a fazer leituras das matérias apresentadas. Após, fez ENCAMINHAMENTO: 
Para a Comissão de Justiça e Redação Final o Projeto de Lei nº 015/21-GPM e 
para a Comissão de Finanças e Orçamento o Projeto de Lei nº 016/21-GPM/RED. 
Na sequencia, apresentou em discussão Requerimento n. 012/21-CMR. Discutiu a 
matéria o vereador Rodrigo Universo, que afirmou que esta matéria buscar resolver 
questões para regulamentar os critérios de eleição de entidades para preenchimento 
de vagas, votação e escolha de membros do Conselho Municipal de Saúde – CMS de 
Redenção, e assim conceder o seu fluxo normal e pediu o apoio dos colegas em sua 
aprovação. Com ninguém mais discutiu, o Presidente apresentou votação o 
Requerimento n. 012/21-CMR. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Em seguia, foi 
apresentado em discussão o Requerimento n. 013/21-CMR. Discutiu a matéria o 
vereador Rodrigo Universo, disse que o Prefeito Marcelo já vem tendo como 
prioridades asfaltar as ruas estratégicas de nossa cidade, assim como trata o referido 
projeto de lei, e há percebeu que pode haver outros interesses nessa lei que lhe 
fizeram pedir vista a esta matéria e solicitou o apoio dos colegas vereadores na 
aprovação desse requerimento. Discutiu a matéria o vereador Delegado Washington, 
disse que na manhã de hoje foi apresentado esse requerimento de pedido de vista 
capitaneado pelo vereador Rodrigo Universo ao Projeto de Lei n. 008/2021-CMR, e 
pediu aos nobres colegas por questão de respeito que antes de pedir vistas a qualquer 
projeto apresentado que haja maior esclarecimento sobre a razão desse pedido. Mas 
em respeito aos colegas vereadores da casa votara a favor a esta matéria. 
Cumprimentou o grupo do Expresso da Saúde que se encontra na casa, e ressaltou 
que o que esse povo estar fazendo a Prefeitura não está. Discutiu a matéria o vereador 
Nilton César, que pediu para atentarem-se aos princípios antes de aprovarem 
qualquer matéria nesta casa, principalmente o princípio da impessoalidade. Disse que 
também vota a favor do pedido vista mesmo entendendo que não viu nenhum em 
momento que há obrigatoriedade e sim que o município tenha asfaltado todas as vias 
públicas, principalmente aos arredores dos órgãos de saúde que também assim 
contribui com a saúde. Discutiu a matéria o vereador Denison Moreira, disse que 
entende a preocupação dos colegas em pedir vistas, disse que fazem leis para as 
gerações futuras, e afirmou que esta lei não é para o prefeito, mas com objetivo de 
atender as gerações futuras. Acredita que devem sim priorizar e votara a favor do 
requerimento por que entende que devem sim respeitar o entendimento de cada um. 
Como ninguém mais se manifestou, o Presidente apresentou em votação o 
Requerimento n. 013/21-CMR. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Em seguida, o 
Presidente passou a palavra ao autor da Moção n. 019/21-CMR para apresentar 
defesa à mesma. Assumiu a tribuna o vereador Zé Roberto, que cumprimentou a todos 
presentes e apresentou defesa a referida moção contando parte da história do Dr. 
Rener e do trabalho social que o mesmo estar realizando em prol de nossa cidade com 
o Expresso da Saúde,  juntamente com usa equipe aqui presente. Apresentou através 
de slides fotos e vídeos que demonstram um grande número de pessoas satisfeitas 
com o que ele vem fazendo, portanto, solicitou o apoio dos colegas vereadores na 
aprovação da referida proposta de homenagem.  Em seguida, o Presidente apresentou 
em discussão a referida moção. Discutiu a matéria o vereador Rodrigo Universo, que 
contou sua história que têm com o Dr. Rener, e que são grandes amigos. Foi um dos 
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responsáveis em lhe encorajar na politica e de estar aqui hoje. Parabenizou o seu 
trabalho e de toda a sua equipe. Parabeniza não só o politico que o mesmo é, mas a 
pessoa, por ser família, cristão e humano. Sente-se honrado em votar nesta 
homenagem. Discutiu a matéria a vereadora Bella, que também teceu palavras de 
elogios e afirmou que esta homenagem além de aplaudir o trabalho também tem como 
objetivo incentiva-lo a continuar praticando mais ação social a nossa sociedade e tem 
sim acompanhando o trabalho desse grande homem e o agradeceu por tudo que tem 
feito em prol de nossa gente. Discutiu a matéria a vereadora Silvani Borges, que 
também teceu palavras de elogios ao trabalho que essa equipe está desenvolvendo em 
nossa comunidade e todos estão de parabéns.  Afirmou que sim votara com orgulho a 
referida matéria e que prefere reconhecer as pessoas em vidas do quê depois que elas 
forem e se colocou a disposição. Discutiu a matéria o vereador Denison Moreira, que 
parabenizou o autor da matéria e afirmou que tem sim acompanhado o trabalho que o 
Dr. Rener tem feito em prol da nossa comunidade. E sempre diz que precisam 
homenagear as pessoas enquanto vida tem. Semana passada fez uma ação social em 
parceria com um médico e conseguiram atender na área da saúde muitas pessoas, que 
desafogou e muito as filas nos hospitais públicos e imagina o quanto o Dr. Rener vem 
contribuindo com o nosso município e acredita que o povo reconhece quem trabalha. 
Discutiu a matéria o vereador Nilton César, que parabenizou o colega vereador 
Rodrigo que usou muito a palavra gratidão e isso é bonito o homem ser grato. E 
afirmou que em Lucas 12 diz que quem muito é dado muito e cobrado, e acredita que 
Deus está preparando este parlamento para melhorar no que faz. Parabenizou o Dr. 
Rener e toda a sua equipe e afirmou que é muito feliz em poder votar nesta moção. 
Discutiu a matéria o vereador Evilázio Chaves, que também teceu palavras de elogios 
ao grupo do Expresso da Saúde que vem fazendo grande trabalho em nossa cidade e 
hipotecou com orgulho o seu apoio à referida matéria. Discutiu a matéria o vereador 
Leandro Onofre, que parabenizou o autor da matéria e também reconheceu o grande 
trabalho o mesmo vem desenvolvido através desse grande trabalho. Entende que 
escolhas politicas lhes afastou, mas pediu desculpas se algo lhe agravou e pediu para 
Deus que continue abençoado toda equipe do Expresso Saúde. Lembrou que foi o Dr. 
Rener enquanto vereador que lhe apontou para o ex-prefeito Carlo Iavé a chefe de 
gabinete, depois disso a sua vida foi transformada e lhe trouxe onde estar hoje, e o 
agradeceu por isso. Como ninguém mais discutiu, o Presidente apresentou a referida 
moção em votação. FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. Em seguida, suspendeu a 
sessão por até dez minutos para entrega da referida homenagem ao Dr. Rener. Em 
seguia, o Presidente declarou reaberta a presente sessão ordinária e declarou aberta a 
fase de TEMA LIVRE: todos os vereadores dispensaram o uso da fala. Em seguida, o 
Presidente declarou aberta a ORDEM DO DIA: (Ausentes vereadores Jurandir Guedes e 

Gabriel Salomão) Nomeou a Relator Especial o vereador Rodrigo Universo para 
apresentar parecer ao Projeto de Lei n. 017/21-GPM. Assumiu a tribuna o vereador 
Rodrigo Universo, que afirmou que a referida matéria é constitucional, não contém 
nenhum vicio, e que está apta a tramitar por esta casa, portanto, apresentou parecer 
pela tramitação da mesma. Em seguida, o Presidente apresentou em discussão o 
referido parecer supracitado. Como ninguém se manifestou o mesmo foi à votação. O 
PARECER FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Na sequencia, foi apresentado em 
discussão única o Projeto de Lei n. 017/21-GPM. Como ninguém se manifestou, o 
mesmo foi à votação única é final. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. O 
Presidente retirou de pauta o Projeto de Lei n. 008/21-CMR devido à aprovação do 
requerimento de pedido vista ao mesmo. Por não haver mais o que deliberar na Ordem 
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do Dia, o senhor Presidente passou a presente sessão a fase de EXPLICAÇÃO 
PESSOAL: Assumiu a tribuna o vereador Nilton César, que parabenizou o Governo 
Municipal por regulamentar as eleições das instituições no município e parabenizou 
também o desempenho dos trabalhos legislativos durante esta semana que foram 
produtivos. Nas considerações finais: O Presidente agradeceu a presença de todos e 
os convidou para o período sessões ordinárias que iniciará no dia 6 de dezembro de 
2021 no horário regimental. E por não haver mais o que deliberar, deu por encerrada 
esta sessão às onze horas e cinquenta e cinco minutos. Pela aprovação. Denison 
Moreira ________________ Presidente. Bella ______________ 1ª Secretária. 
Delegado Washington ________________ 2º Secretário.  ******************************* 
**************************************************************************************************** 
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