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ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª SESSÃO 
ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

 
Às oito horas e quarenta e cinco minutos, do dia quinze do mês de março, 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 Gabriel Salomão, auxiliado pelos vereadores Bella na 1ª 
Secretaria, Hugo Tomé na 2ª Secretaria e Denison Moreira na vice-presidência. 
Solicitou a 1ª Secretária a fazer verificação do quórum. Houve quórum, com a presença 
unânime de todos os vereadores. 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: Mateus Salmos 90:1, pelo 2º Secretário. Em seguida, o Presidente 
solicitou a 1ª Secretária para fazer a leitura do EXPEDIENTE: Ata da 4ª Sessão 
Ordinária, realizada em 25.02.21; Projeto de Lei n. 012/2020-GPM, de 21/09/2020, de 
Autoria do Poder Executivo, e que dispõe sobre as Diretrizes Gerais Para a Elaboração 
da Lei Orçamentaria de 2021 e, dá outras providências; Projeto de Lei n. 002/2021-
CMR, de 10/03/2021, de autoria do vereador Dr. Denison Moreira, que dispõe sobre 
incentivo à doação de sangue e de órgãos no município de Redenção e dá outras 
providências; Indicação n. 003/21-CMR, de 18.02.21, de autoria do vereador Zé 
Roberto, que indica a necessidade da construção do Hospital Específico para a 
criança. Em seguida, o Presidente fez ENCAMINHAMENTO: para a Comissão de 
Justiça e Redação Final do Projeto de Lei n. 002/21-CMR. E determinou a 1ª 
Secretária a fazer leitura da Resolução n. 003/21-MD-CMR, que dispõe sobre 
MEDIDAS RESTRITIVAS DE ACESSO AS SESSÕES ORDINÁRIAS em função da 
PANDEMIA causada pela COVID-19, no âmbito interno da Câmara Municipal de 
Redenção. Após, passou a palavra ao Relator da Comissão de Finanças e 
Orçamentos, para apresentar parecer ao seguinte processo: Projeto de Lei n. 
012/2020-GPM. Assumiu a tribuna o vereador Rodrigo Universo, que cumprimentou a 
todos presentes e realizou a leitura do parecer. Informou que fez analise da matéria 
junto com os membros da Comissão e não foi encontrada nenhuma irregularidade, a 
referida matéria tem boa Redação e estar apta a tramitar. Informou ainda que o 
vereador Gabriel Salomão apresentou as seguintes emendas ao Projeto de Lei n. 
012/2020-GPM: Emenda Aditiva n. 001/2021-CMR, que acrescenta-se os incisos XII e 
XIII ao Artigo 16, com a seguinte redação: Artigo: 16, XII – o cumprimento das 
Emendas Impositivas provenientes do Poder Legislativo; XIII – outras. Emenda 
Modificativa n. 001/2021-CMR, altere-se o Artigo 43 do Projeto de Lei n. 012, de 21 de 
setembro de 2020, passando a ter a seguinte redação: Artigo 43 – Esta Lei entra em 
vigor na data de sua publicação retroagindo seus Jurídicos e Legais afeitos ao dia 1º 
de janeiro de 2021 para que produza seus reais resultados. Portanto, afirmou que o 
parecer da Comissão é a favor tramitação da matéria, juntamente com as emendas 
apresentas, e solicitou o apoio dos colegas para sua aprovação. Em seguida, o 
Presidente apresentou em discussão o parecer do Relator da Comissão de Finanças e 
Orçamento supracitado. Discutiu o parecer o vereador Rodrigo Universo, que 
informou votar tanto no parecer como também nas emendas apresentadas ao referido 
projeto, portanto, encaminhou a votação pela aprovação do parecer. Como ninguém 
mais se manifestou, o Presidente apresentou em votação o referido parecer da 
Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei n. 012/2020-GPM, juntamente 
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com as Emendas em anexo. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Passo seguinte, 
o Presidente declarou aberta a ORDEM DO DIA: Apresentou em discussão em 1º turno 
o Projeto de Lei n. 012/2020-GPM. Como ninguém se manifestou, o mesmo foi à 
votação. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Por não haver mais o que deliberar 
na Ordem Dia, a Sessão Ordinária passou a fase de EXPLICAÇÃO PESSOAL: 
assumiu a tribuna o vereador Denison Moreira, que fez explanações sobre o projeto 
de lei de sua autoria, que tem o intuito de incentivar a doação de sangue e medula 
óssea, já que existe lei em ordem Federal apresentou esta matéria no sentido de ser 
algo que visa salvar vidas, portanto, solicitou o apoio dos colegas na apreciação e 
aprovação dessa matéria. Assumiu a tribuna o vereador Nilton César, que observou 
sobre os benefícios de incentivo, e pediu para evitar sobre cargas as empresas, por 
que já existe a lei que garante prioridade aos idosos, e espera que essa lei não venha 
prejudicar esse direito já garantido a esta classe. No mais, parabenizou o vereador 
Denison Moreira pela iniciativa. Fez uso da palavra o vereador Denison Moreira e 
informou que haverá sim prioridades, mas não confrontará os direitos dos idosos. 
Assumiu a tribuna o vereador Renival, que cumprimentou a todos presentes e 
parabenizou o autor do projeto e acredita que é um incentivo muito grande para que 
outros venham fazer esse gesto de amor com o próximo. Parabenizou o Presidente da 
casa pelo o avanço desta segunda-feira nos projetos que precisam ser aprovados. 
Pediu à meda diretora a autorização para fazerem um minuto de silêncio em memoria 
ao companheiro que partiu, senhor Valdemar mototaxista, que é muito conhecido e fez 
o seu trabalho. Foi mais uma vitima do COVID-19 que vem matando muitas pessoas. E 
pediu a população para fazer sua parte, se prevenir. Após um minuto de silêncio, 
continuou o referido vereador agradecendo pela oportunidade. Assumiu a tribuna o 
vereador Evilázio Chaves, que cumprimentou a todos presentes e parabenizou a 
Mesa Diretora por entender que esses projetos são de interesse da comunidade e 
decidir em agilizar a aprovação dos mesmos. Informou que o Prefeito está meio que 
chateado com o Ministério Público que lhe impediu naquele momento na contratação 
de maquinas para melhoramento das ruas de nossa cidade. Em aparte, o vereador 
Leandro Onofre, informou que já tem máquinas nas ruas e agradeceu o Secretario de 
Agricultura e o Secretário de Obras pelo apoio, quando encaminharam maquinas para 
restaura trecho da estrada dos Pebas que tinha caminhão de soja atolado e foram dar 
lá assistência. Continuou o vereador Evilázio Chaves, e afirmou que esta aí para apoio 
no que desrespeita o desenvolvimento de nossa cidade, e informou ao vereador 
Denison Moreira que o seu projeto tem sim o seu apoio. Nas considerações finais: 
Hoje é o dia mundial do consumidor e da escola. O Presidente agradeceu a presença 
de todos e os convidou para a Sessão Extraordinária que acontecerá logo após esta 
com objetivo de votarem em 2º turno o Projeto de Lei n. 012/2020. E por não haver 
mais o que deliberar, deu por encerrada esta sessão às dez horas e dezoito minutos. 
Pela aprovação. Gabriel Salomão ________________ Presidente. Bella 
______________ 1ª Secretária. Hugo Tomé ________________ 2º Secretário. 
Denison Moreira __________________ Vice-presidente ********************************** 
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