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ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 
 

Às nove horas e quarenta minutos, do dia dezenove do mês de maio, 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, que convidou o vereador Nilton César para 

lhe auxiliar na 2ª Secretaria e a vereadora Bella na 1ª Secretaria. Solicitou a 1ª 

Secretária a fazer verificação do quórum. Houve quórum, com a ausência dos 

vereadores Hugo Tomé, Leandro Onofre, Delegado Washington e Gabriel Salomão. O 

Presidente justificou a ausência dos vereadores Hugo Tomé, Delegado Washington, 

Leandro Onofre e Gabriel Salomão afirmando que estão em viagem a trabalho desta 

municipalidade. Em seguida, solicitou a todos a ficar de pé em saudação as Bandeiras 

Nacional, Estadual e Municipal. Na sequencia, foi lido um trecho bíblico: Salmos 28: 1, 

pelo 2º Secretário. Em seguida, solicitou a 1ª Secretária a fazer a leitura do 

EXPEDIENTE: Ata da 18ª Sessão Ordinária, realizada em 18.05.22; Projeto de Lei nº 

002//22- GPM de 25.04.22, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a 

concessão de desconto dos débitos atrasados de todos os empreendimentos com 

permissão de uso de espaço público do Terminal Rodoviário Municipal referente ao ano 

de 2020 e, dá outras providências; Projeto de Lei nº 003/22- GPM de 05.05.22, de 

autoria do Poder Executivo, que revoga as disposições contidas na Lei Municipal nº 

731/17, bem como Autoriza a Desafetação, Doação e Concessão de Uso de Bens 

Públicos ao Serviço Social do Comércio - SESC e, dá outras providências; Projeto de 

Lei nº 004//22- GPM de 09.05.22, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a 

prestação de serviço voluntário do Município de Redenção-PA e, dá outras 

providências; Projeto de Lei Complementar nº 006/22- GPM de 20.04.22, de autoria 

do Poder Executivo, que autoriza a permuta de 3.000 metros de áreas de Município de 

Redenção-PA, no Loteamento Independência com a Empresa Buriti Imóveis LTDA., 

com áreas a ela pertencentes e que integram o Parque Ambiental Municipal e, dá 

outras providências; Moção de Congratulações nº. 007/2022-CMR, de 19/05/2022, de 

autoria do Vereador Nilton Cesar, que propõe Moção Congratulações ao Senhor 

Raimundo Luz Brito pelos seus trinta anos de Serviços dedicados no Setor de 

Segurança Pública a cidade de Redenção e a Região; Moção de Congratulações nº. 

008/2022-CMR, de 19/05/2022, de autoria do Vereador Nilton Cesar, que propõe 

Moção Congratulações ao Senhor JOÃO NETO PEREIRA DOS SANTOS o mais antigo 

Condutar de Ambulância de Redenção; Moção de Congratulações nº. 009/2022-CMR, 

de 19/05/2022, de autoria da Vereadora Silvani Borges, que propõe Moção 

Congratulações aos Integrantes do segmento da Enfermagem de Redenção pela 

passagem do Dia Internacional da Enfermagem; Indicação 118/22-CMR, de 18.05.22, 
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de autoria do Vereador Gabriel Salomão, que indica a necessidade de promover a 

Cultura e o Comércio Popular no Espaço Cultural Dyego Rodrigues da Silva (FOI 

RETIRADA DE PAUTA EM FUNÇÃO DA AUSÊNCIA DO AUTOR). Pela Ordem, o 

vereador Renival, solicitou ao Presidente para inserir na pauta a Indicação n. 119/22-

CMR, de autoria dos vereadores Marcos Sergio e Renival, que indica a necessidade de 

pavimentação asfáltica da Rua São Sebastião no setor Campus Altos. O Presidente 

acatou o pedido supracitado e determinou que a 1ª Secretária fizesse a leitura da 

referida indicação apresentada. Após, o Presidente convidou para compor a TRIBUNA 

DE HONRA: Raimundo Luiz Brito, Sargento R Luz e esposa, convidou o senhor Eldon 

Moreno, que estar substituindo o senhor João Neto, a senhora Hagda, Fabiana Loreto 

Ferreira, André Felipe, Anita Cardoso, Claudio Martins, Douglas Benevides, Elia dos 

Santos, Fátima Alves, Flaviane Oliveira, Irani Maria, Kelly Cristina, Maria de Fátima, 

Maria dos Santos, Uelma Messias Viana, Dagmar, Representante do Corem – senhor 

Antônio e o Diretor do Hospital Iraci – Pr. Joabe, enfermeiro André Filipe e Enfermeira 

Brenda Compus. Em seguida, O Presidente, determinou a 1ª Secretária a fazer leitura 

do Oficio n. 0371/22-Gabinete do COREM/PA, que solicita a Mesa Diretora permissão 

para fazer uso da palavra nesta sessão do dia 19/05/2022. Após, passou a palavra ao 

vereador Nilton César, para defender as Moções de Congratulações de ns. 007 e 

008/2022-CMR de sua autoria. Assumiu a tribuna o vereador Nilton César, disse que o 

servidor que apontou para representar toda essa categoria que faz o transporte dos 

pacientes, ele estar para Barretos levando um paciente para receber os devidos 

cuidados, e que é justa a sua ausência. Comentou sobre a luta diária desse profissional 

e apresentou vídeo que mostra esse trabalho com mais detalhes em socorro de alguém 

que luta pela vida. E pediu a Deus que possa proteger a senhor Neto e a outros 

condutores de ambulâncias de nosso país. Também defendeu a moção a Policia Militar 

na pessoa do Sargento R luz e também apresentou um vídeo que demonstra o trabalho 

desse homem que representa toda uma guarnição da Policia Militar em nossa cidade e 

parabenizou o trabalho da Policia Militar na pessoa desse grande homem que tem feito 

a diferencia em nossa cidade. E finalizou dizendo que a arma do coração também tem 

ajudado a salvar vidas. Em seguida, o Presidente apresentou em discussão global as 

Moções de Congratulações de ns. 007 e 008/2022-CMR. Discutiu as matérias o 

vereador Zé Roberto, que parabenizou o autor da matéria pela iniciativa em fazer 

essas grandes e merecidas homenagens. Teceu palavras de elogios a ambos os 

homenageados e se apresentou a favor com alegria. Discutiu a matéria a vereadora 

Bella, que parabenizou o vereador Nilton Cesar pelas proposições em homenagear 

dois cargos de suma importância para nossa sociedade, que talvez quem exerce a 

função não sabe o tamanho da sua importância, mas ha dois dias precisou de 

transportar um ente querido e ele teve sua vida salva. Parabenizou os homenageados 

pelo trabalho e se apresentou com alegria a favor de ambas as homenagens. Discutiu a 

matéria o vereador Denison Moreira, que parabenizou o vereador Nilton César pela 

iniciativa em homenagear essas funções através dessas pessoas que de fato tem sim 

feito a diferença em nossa cidade. Teceu palavras de reconhecimento e elogios a 
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ambos homenageados e os parabenizou pela contribuição em nosso município. Como 

ninguém mais se manifestou, o Presidente apresentou em votação global as Moções 

de Congratulações de ns. 007 e 008/2022-CMR. FORAM APROVADAS POR 

UNANIMIDADE. Em seguida, passou a palavra a vereadora Silvani Borges para 

defender a Moção de Congratulações de n. 009/CMR. Assumiu a tribuna a vereadora 

Silvani Borges, disse que as pessoas que exercem enfermagem são serem iluminados 

que dedicam sua vida pela vida dos outros, e faz essa homenagem pela dedicação 

dessa classe que com muito carinho trabalham para salvar vidas. São vinte pessoas 

homenageadas que representam toda classe e região. Todos que teve oportunidade de 

conversar em relação a esta profissão afirmaram que o momento mais difícil da 

profissão foi o COVID, que veio para fazer uma divisão de águas a esta categoria. E 

através dessa homenagem busca reconhecer essa classe de trabalhadores que tem 

feito a diferencia em nossa sociedade nos momento mais difíceis da vida. Comentou 

sobre a sua luta em prol da saúde do município quando passava por crise, quando 

conseguiu quinze leitos para internar pessoas com dificuldade de respiração por causa 

do contagio do COVID, e teve êxito, mas não divulgou por que com a dor do outro não 

acha certo fazer política. Na oportunidade, comentou sobre cada profissional da área de 

enfermagem homenageado nesta manhã, tecendo palavras de elogios e contando parte 

da história de vida. E finalizou pedindo o apoio dos colegas na aprovação dessa 

honrosa homenagem aos profissionais de enfermagem pelo seu dia. Em seguida o 

Presidente apresentou em discussão a Moção de Congratulação n. 009/2022-CMR. 

Discutiu a matéria à vereadora Bella, que parabenizou a autora da matéria pela 

iniciativa de apresentar essa proposição e de fato esses profissionais tem sim uma 

grande importância para nós, e com alegria hipotecou apoio a referida matéria. Discutiu 

a matéria o vereador Nilton César, que parabenizou a autora da matéria pela iniciativa 

e reconheceu de fato a importância desses profissionais que contribuem em salvar 

vidas. Discutiu a matéria o vereador Zé Roberto, que parabenizou essa classe de 

profissionais e lembrou que foi a pessoa que deu a primeira oportunidade de emprego 

para a técnica de enfermagem, senhora Hagda, e citou outros nomes de profissionais 

da área e os parabenizou pela merecida homenagem. Discutiu a matéria o vereador 

Denison Moreira, que parabenizou a autora da matéria pela iniciativa e parabenizou a 

todos os homenageados que tem sim uma grande missão em salvar vidas. Como 

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

Congratulação n. 009/2022-CMR. FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. Em 

seguida, suspendeu a sessão por cinco minutos para a entrega das homenagens. 

Após, declarou reaberta a presente sessão, e passou a palavra ao Relator da 

Comissão de Justiça e Redação Final para apresentar parecer ao Projeto de Lei 

Complementar nº 006/2022–GPM. Assumiu a tribuna o vereador Evilázio Chaves, 

disse que depois análise feita pela Comissão, foi constatado que a referida matéria tem 

boa redação, não consta nenhum tipo de vício ou irregularidade, estando apta a tramitar 

por esta casa. Após, o Presidente apresentou em discussão o referido parecer 

supracitado. Como ninguém se manifestou o mesmo foi apresentado em votação. FOI 



4 

 

APROVADO POR UNANIMIDADE. Em seguida, o Presidente passou a palavra ao 

Relator da Comissão de Desenvolvimento e Habitação. Assumiu a tribuna o vereador 

Nilton César, que afirmou ter analisado a matéria, mas apresentou a seguinte 

proposta: Emenda Modificativa n. 001/22-CMR, ao Projeto de Lei Complementar n. 

006/2022-GPM, ao Artigo 1º que passa a ter a seguinte redação: Artigo 1º - Fica o 

Poder Executivo autorizado a permutar 4.511m² de área pública localizado no 

loteamento Independência nas quadras 13, 15 e 17, conforme memorial descritível, 

constando no anexo III desta lei, com área de 4.511m² de propriedade da Empresa 

Buriti Imóveis LTDA, conforme memorial descritivo constante nesta lei, parte integrante 

do Par Ambiental e matricula 10.761 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Redenção – Pará. O Artigo 2º e Paragrafo Único do Projeto de Lei Complementar n. 

006/2022-GPM, passa a ter a seguinte redação: Artigo 2º - Área de 4.511m², 

especificadas no artigo 1º e memorial descritivo constante do anexo 3, parte integrante 

desta lei, que são destinados a empresa Buriti Imóveis LTDA, devera ter sua  distinção 

e especificação nos termos do projeto  urbanístico  apresentado pela  empresa de 

Pesquisa, Planejamento e Desenvolvimento Sustentável do Município de Redenção – 

Pará – IPPUR. Paragrafo Único: A área de 4.511m², que caberá ao município de 

Redenção – Pará, será destacado da matricula 10.761 do Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Redenção – Pará, conforme memorial descritível do anexo II, 

parte integrante desta lei. Artigo 3º - Dá nova redação ao artigo 4º e acréscimo do 

Paragrafo Único ao Projeto de Lei Complementar n. 006/2022-GPM. Artigo 4º - Os 

registros, as verbaões e demais atos cartorários pertinentes correrão por conta de cada 

interessado com sua respectiva área, devendo a empresa Buriti Imóvel – LTDA fornecer 

todo o necessário a transferência de 4.511m² dados ao município de Redenção – Pará. 

Paragrafo Único – O Município de Redenção – Pará, fornecerá toda a documentação 

necessária  para transferência da área pública permutada em favor da empresa Buriti 

Imóveis LTDA. Artigo 4º - A emenda ao Projeto de Lei Complementar n. 006/2022-GPM 

de 20 de abril de 2022, passa a ter a seguinte redação: Autoriza a permuta de 4.511m² 

de área pública pertencente ao município de Redenção – Pará, localizada no 

loteamento Independência – com área de 4.511m² de propriedade da empresa Buriti 

Imóveis LTDA, que integram o Park Ambiental, e dá outras providencias. Em seguida, o 

Presidente apresentou em votação a proposta de Emenda Modificativa n. 001/2022-

CMR. FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. Em seguida, o Presidente apresentou 

em discussão o referido parecer supracitado ao Projeto de Lei Complementar n. 

006/2022-GPM. Como ninguém se manifestou, o mesmo foi à votação. O PARECER 

FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Em questão de ordem, o vereador Rodrigo 

Universo, apresentou a Mesa Diretora, o Requerimento de Urgência n. 004/22-CMR, 

de autoria do vereador Rodrigo Universo e outros, que requer urgência especial na 

tramitação do Projeto de Lei Complementar n. 007/2022-GPM, que dispõe acerta da 

alteração do artigo n. 140, da Lei Complementar n. 100, de 11/03/2019, e dá outras 

providencias. O Presidente acatou a referida solicitação e determinou a 1ª Secretária a 

fazer leitura do mesmo. Em seguida, apresentou em discussão o Requerimento de 



5 

 

Urgência n. 004/22-CMR. Como ninguém se manifestou, o mesmo foi apresentado em 

votação. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Em questão de ordem, o vereador 

Evilázio Chaves apresentou Requerimento Verbal solicitando a antecipação da sessão 

de amanhã para acontecer logo após esta, em função de algumas atividades que 

acontecerão amanhã e provavelmente não haverá quórum. O Presidente apresentou 

em votação o Requerimento Verbal que pede a antecipação da sessão ordinária de 

amanhã para acontecer logo após esta. FOI APROVADO POR UANIMIDADE. Após, 

declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: Todos os vereadores dispensaram o uso da 

palavra. Em seguida, o Presidente declarou aberta a ORDEM DO DIA: E determinou a 

1ª Secretária a fazer leitura do Projeto de Lei Complementar n. 007/2022-GPM, que 

dispõe acerta da alteração do artigo n. 140, da Lei Complementar n. 100, de 

11/03/2019, e dá outras providencias. Após, apresentou em discussão em 2º turno o 

Projeto de Lei nº 002/2022 – GPM. Como ninguém se manifestou, o mesmo foi à 

votação em 2º turno. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Apresentou em discussão 

em 2º turno o Projeto de Lei nº 003/2022 – GPM. Como ninguém se manifestou, o 

mesmo foi apresentado à votação em 2º turno. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. 

Apresentou em discussão em 2º turno o Projeto de Lei nº 004/2022 – GPM. Como 

ninguém se manifestou, o mesmo foi à votação em 2º turno. FOI APROVADO POR 

UNANIMIDADE. Foi apresentado em discussão em 1º turno o Projeto de Lei 

Complementar nº 006/2022 – GPM. Como ninguém se manifestou, o mesmo foi 

apresentado em votação em 1º turno. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Em 

seguida, o Presidente nomeou a Relator ad hoc o vereador Rodrigo Universo para 

apresentar parecer ao Projeto de Lei Complementar n. 007/2022-GPM. Assumiu a 

tribuna o vereador Rodrigo Universo, que afirmou que após analise da matéria foi 

constatada que a mesma tem boa redação, é constitucional, e estar apta a tramitar, 

portanto, apresentou parecer pela tramitação da mesma. Em seguia, o Presidente 

apresentou em discussão o referido parecer supracitado. Como ninguém se manifestou, 

o mesmo foi a votação. O PARECER FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Em 

seguida, o Presidente apresentou em discussão em 1º turno o Projeto de Lei 

Complementar n. 007/2022-GPM (Emenda Modificativa 001/22-CMR em anexo). 

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

POR UNANIMIDADE. Por não haver mais matérias a serem deliberadas na Ordem do 

Dia, o senhor Presidente passou a sessão ordinária a fase de EXPLICAÇÃO 

PESSOAL: Todos os vereadores dispensaram o usa da fala. Nas considerações 

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

sessão ordinária que acontecerá logo após esta. E por não haver mais o que deliberar, 

deu por encerrada esta sessão às doze horas e dez minutos. Pela aprovação. Denison 

Moreira ________________ Presidente. Bella ______________ 1ª Secretária. Nilton 

César ________________ 2º Secretário. ***************************************************** 
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