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

 

Às oito horas e trinta minutos, do dia vinte e um do mês de maio, 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 Denison 

Moreira na 1ª Secretaria e Hugo Tomé na 2ª Secretaria. Solicitou a 1ª Secretária a 

fazer verificação do quórum. Houve quórum, com a ausência da vereadora Bella. O 

Presidente justificou a ausência da vereadora Bella, informando que a mesma se 

encontra no hospital acompanhando seu filho que estar internado. 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 75: 1, pelo 2º Secretário. 

Após, o Presidente convidou para fazer parte da TRIBUNA DE HONRA: O Deputado 

Alex Santiago, Prefeita de Floresta do Araguaia - Majorry, e o Deputado Gustavo 

Seffer. Em seguida, solicitou ao 1º Secretário para fazer a leitura do EXPEDIENTE: 

Ata da 17ª Sessão Ordinária, realizada em 20.05.21; Projeto de Lei nº. 005/2021-

GPM/RED, de 20/05/2021 oriundo do Poder Executivo, que altera a redação da Lei 

Municipal nº 764, de 16 de setembro de 2019, que dispõe sobre autorização 

legislativa ao Poder Executivo Municipal para concessão de serviços públicos 

destinados a exploração de Cemitério Tipo Parque e, dá outras providências; 

Indicação 043/21-CMR, de 21.05.21, de autoria da Vereadora Silvani Borges, que 

indica a necessidade da limpeza, cascalhamento e patrolamento das Ruas: Xanxerê, 

Esperança, 21 de Abril, Andradina, Cambará, Tucuruí e Laranjeiras, no Setor Alto 

Paraná; Indicação 047/21-CMR, de 21.05.21, de autoria do Vereador Neguinho 

Eletricista, que indica a necessidade de, cascalhamento de todas as Ruas e Avenidas 

Dos Setores: Marechal Rondon e Bela Vista. Em seguida, o Presidente fez 

ENCAMINHAMENTO: Encaminho para a Comissão de Justiça e Redação Final o 

Projeto de Lei nº 005/2021 – GPM. Em seguida, o Presidente suspendeu a sessão 

para fazerem a entrega dos títulos honoríficos de cidadão redencense aos Deputados 

Alex Santiago e Gustavo Seffer. Após, o Presidente declarou reaberta a sessão, e 

declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: Assumiu a tribuna o vereador Zé Roberto, 

que aproveitou essa oportunidade para dizer sobre a boa referência dos deputados 

homenageados neste dia, e que através da política conseguem boas amizades, obter 

êxito, e muitas alegrias e ouvir a palavra de cada deputado se sente feliz por tudo que 

fizerem em prol de nossa cidade. Ver colegas que tenta de todas as formas 

apresentar seu trabalho e lembrou o trabalho de cada vereador nesses primeiros 

quatro meses de legislativo. Contou parte de sua história e o servidor Roni lhe fez 

lembrar o que fez nos últimos mandatos, que ajudava as pessoas com o seu salário. 

Ficou doze anos fora da política, e se não fosse seu filho não estaria em Redenção, 

um jovem que começou com um empreendimento pequeno e hoje emprega muitas 
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famílias. Pós-placa de venda de sua casa, por que recebera proposta de ser 

secretário de saúde em Mutunópolis, mas seu filho disse que Redenção é sua cidade. 

E afirmou que tudo que passou na politica tem guardado, por ser seu registrou 

politico. Cumprimentou todos os empresários de nossa cidade em nome do seu filho 

Leandro. E disse que a semente do amor é preciso espalhar em todos os lugares e 

sempre que viver continuara fazendo o bem ao próximo, por que assim tem pautado 

sua vida. E por fim parabenizou o presidente da casa pelo bom trabalho que vem 

desenvolvendo a frente desta instituição. Por não haver matérias a serem deliberados 

na Ordem do Dia, o Presidente passou a 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 o próximo período de 

sessões ordinárias que acontecerão no mês de junho. E por não haver mais o que 

deliberar, deu por encerrada esta sessão às dez horas e cinquenta e nove minutos. 

Pela aprovação. Gabriel Salomão ________________ Presidente. Denison Moreira 

______________ 1ª Secretária. Hugo Tomé ________________ 2º Secretário. ******* 
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