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ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª SESSÃO 
ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

 
Às nove horas e cinco minutos, do dia vinte e cinco do mês de junho, 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 e Denison Moreira na 2ª Secretaria. Solicitou a 1ª Secretária a fazer 
verificação do quórum. Houve quórum, com a ausência do vereador Hugo Tomé. Em 
seguida, solicitou a todos a ficar de pé em saudação as Bandeiras Nacional, Estadual e 
Municipal. Na sequencia, foi lido um trecho bíblico: Provérbios 3: 1, pelo 2º Secretário. 
Em seguida, solicitou a 1ª Secretária para fazer a leitura do EXPEDIENTE: Ata da 22ª 
Sessão Ordinária, realizada em 24.06.21; 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; Projeto de Lei nº. 006/2021-
GPM/RED, de 25/05/2021 oriundo do Poder Executivo, que altera a redação da Lei 
Municipal nº 703/2015, que dispõe sobre as competências, composição e regulamento 
do conselho Municipal da Cidade de Redenção e, dá outras providências; Projeto de 
Lei nº. 005/2021-CMR, de 19/05/2021 de Autoria do Vereador Leandro Onofre, 
DISPÕE SOBRE O RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DA ATIVIDADE 
FÍSICA E DO EXERCÍCIO FÍSICO e dá outras providências; REQUERIMENTO 
nº007/2021-CMR de 24/06/2021, de autoria do Vereador Jurandir Guedes, que Requer 
informação ao Poder Executo sobre as atividades do DMTT de Redenção; Moção de 
Repúdio nº. 010/2021-CMR, de 24/06/2021, de autoria do Vereador Jurandir Guedes, 
propõe Moção de Repúdio a Direção do SENAC, por atitude desrespeitosa com 
conselheiro de saúde (FOI RETIRADA DE PAUTA A PEDIDO DO AUTOR); Indicação 
069/21-CMR, de 25.06.21, de autoria do Vereador Denison Moreira, que indica à 
necessidade que seja realizada a reforma e construção das pontes na estrada da Viola 
Quebrada e da Capetinga, na zona rural. Em seguida, o Presidente passou a palavra 
ao autor do Requerimento 007/2021 – CMR para apresentar defesa ao mesmo. Fez 
uso da palavra o vereador Jurandir Guedes, disse que o assunto DMTT em Redenção 
é muito polêmico, sendo que já foi atrás de algumas informações verbalmente, porem  
não conseguiu, oficializou, mas também não obteve êxito, portanto, procurou os 
colegas solicitando apoio para apresentar esse requerimento que solicita uma cópia do 
contrato entre DMTT e DETRAN-PA, uma vez que no portal da transparência da 
Prefeitura Municipal não aparecer as devidas funções e ações do DMTT, e isso cria 
uma grande dúvida de quais atividades legais desse órgão no município como também 
a legalidade do pátio de recolhimento de veículos apreendidos. Portanto, requer saber 
a legalidade do pátio, saber para onde vai o dinheiro do guincho, e como é revertido o 
ISS, e o que diz esse contrato. E ouvindo de alguns agentes de transito e às vezes até 
vendo, percebe que eles estão sem condições estruturais para realizar seu trabalho na 
rua, as faixas refletidas dos uniformes estão apagadas, ainda da época do senhor 
Parazinho, mas para onde estar indo esse dinheiro arrecado. Será que pode ser feito 
um rateio, criar uma comissão para fazer com que o DMTT seja um órgão 
arrecadador? Precisam criar uma legalidade para esse órgão, por que esses servidores 
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estão arriscando a vida e criando ódio na população e isso estar refletindo na Prefeitura 
Municipal, como também na Câmara Municipal, e entende que isso não é a vontade 
deste poder, e o que quer é conscientizar o transito, uma vez que estão em momento 
de pandemia, precisam sim punir, notificar, mas não reter o bem do cidadão uma vez 
que todos estão passando por dificuldades. Caso forem fazer uma triagem na frota do 
Brasil, acredita que 50% dos veículos estão com IPVA atrasado, e esse é um dos 
argumentos dos agentes em deter os veículos, mas a população redencense não estar 
tendo condições de sanar essas dividas em função dos decretos municipais em 
combate ao COVID-19 vem prejudicando o ganho do cidadão. E quando o cidadão tem 
o seu veículo apreendido e retira do pátio, no portal da transparência não consta, e 
pega apenas um recibo de prestação de serviço e não consta o serviço prestado, 
apenas diz que o condutor do veículo contratou esse serviço, sendo que o condutor do 
veículo não contrata, uma vez que a vontade dele é ter o seu veículo em mãos, mesmo 
tendo a consciência da inflação ou erro. Caso for pego sem capacete a sua vontade é 
de ir em casa buscar o seu capacete. Ressaltou que há algumas blitz volantes 
realizadas pelo próprio DMTT em avenidas impossível de trafegar. Como condutor tem 
a obrigação de andar certo, mas o órgão arrecadador tem a obrigação de devolver o 
dinheiro em forma justa de imposto, e que essas blitz fossem feitas nas principais 
avenidas a conscientização, mas na periferia é contra, por que além das ruas serem 
difícil de trafegar, as vezes o cidadão pega a moto para ir na esquina de sua casa sem 
capacete é surpreendido por uma blitz rolante e perde o seu bem. Ressaltou que não é 
contra aos agentes e nem ao órgão, até quer que os mesmos sejam bem remunerados, 
mas o objetivo desse requerimento é que enquanto Câmara Municipal possam entrar 
em bom senso e que no retorno desse requerimento fosse convidado para prestar 
esclarecimento o Diretor do DMTT a esta casa para prestar maiores esclarecimentos, 
como também o Prefeito e até mesmo o engenheiro de trafego e transito, que não tem 
no município, uma vez que a cidade falta sinalização, sendo que a ultima vez que a 
sinalização sofreu reparos foi na época que o senhor Mario Couto encaminhou para 
Redenção R$ 1.500.000,00 para esse fim, mas será que depois disso nunca mais 
arrecadou dinheiro? Será que não podem pegar um pouco desse dinheiro e comprar o 
BOB KET para tirar o acumulo de areia sobre os asfaltos? Será que não tem como 
comprar uma maquina de fazer meio fio? Portanto, enquanto vereadores não podem 
deixar isso acontecer, ressaltou que esta câmara não é oposição, apenas não podem 
ser omisso contra a população. Acredita que alguma coisa tem, por que as operações 
feitas pelo DMTT, não vão junto o DETRAN e nem a Vigilância Sanitária, mas porquê? 
Inclusive o PROCON deveria estar junto nessas blitz para garantir os direitos do 
consumidor, ou seja, só ver o DMTT autuando o povo, mas só tem essa lei para 
reprimir o condutor de veículos, mas para o pagador de impostos não existe nada de 
direito. Fez um oficio para o PROCON eles lhes respondeu de foram muito vaga, 
dizendo que ainda estão estruturando a nova equipe do PROCON, e se entrarem no 
portal da prefeitura há mais de dez procuradores jurídicos, mas será que o município 
não pode ceder um para representar o povo, quando estar sendo lesado no Bradesco, 
BANPARA, BRSIL, mercado, e outras lojas. Portanto, essa é a sua relação quanto a 
operação do DMTT, que estar fazendo pouco caso, e quando solicitam informações via 
oficio as respostas vem pelo meio. E acredita que deveria ser o diretor do DMTT uma 
pessoa especialista em transito, além disso, ser também humano. Espera que o 
Prefeito possa colocar, nos cargos importantes como este, pessoas técnicas para que 
a nossa cidade venha ganhar. Em seguida, o Presidente apresentou em discussão o 
Requerimento n. 007/21-CMR. Discutiu a matéria o vereador Rodrigo Universo, 
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disse que é a favor que seja repassada ao vereador Jurandir Guedes todas as 
informações que ele solicita através deste requerimento, embora saiba que essas 
informações estejam no Portal da Transparência da Prefeitura, mas e legitimo requerer 
de tal forma. O requerimento é legitimo quando não se consegue de maneira formal, 
caso não consegue ai entram com o requerimento. Tem observado o esforço do chefe 
de gabinete da Prefeitura para responder os ofícios desta casa de leis, e precisam usar 
das ferramentas que tem, antes de querer arrepiar a boa relação que tem com o Poder 
Executivo. Ressaltou que é a favor de repassar as informações solicitadas, mais a sua 
orientação é transformar esse requerimento em um oficio coletivo, para evitar uma 
situação desgastante sem necessidade, uma vez que o requerimento é um recurso 
final e se for seguir com o requerimento se posicionará contrario e assim pede aos 
demais vereadores para evitar criar um clima que não se tem necessidade. Em Aparte 
o vereador Jurandir Guedes, disse que até entende a posição do vereador Rodrigo 
Universo, por ser o líder de governo nesta casa, mas o DMTT não responde um oficio 
onde se pede para colocar um quebra-molas em determinada rua, e já tem feitos vários 
ofícios com esse intuito e não obtém respostas. Deveria está no Portal da 
Transparência às ações do DMTT quanto às apreensões dos veículos, investimento 
dos recursos arrecadados, etc. Continuou o vereador Rodrigo Universo, que solicitou 
a base de governo que reprove o requerimento e busquem outra forma de informar o 
referido vereador. - O vereador Jurandir Guedes, disse que já que estar tudo 
transparente não custa nada ele vir aqui e explicar, e se caso estivesse no Portal da 
Transparência as informações que pede já calaria a Câmara Municipal, portanto, pediu 
o voto a favor da referida matéria, uma vez que referido requerimento tem legalidade, é 
transparente e é um dever dessa casa fiscalizar, portanto, não ver dificuldade nenhuma 
de virem aqui e esclarecer. Discutiu a matéria o vereador Nilton César, disse que é 
importante discutir essas situações e afirmou que discorda em parte de ambos os 
vereadores que utilizaram da fala. Discorda quando a pessoa usa da motocicleta sem 
capacete sendo que o maior número de pessoas nos hospitais é em função do não uso 
dele. Deveria ser feito normas internas nos órgãos públicos obrigando seus servidores 
a usar o capacete. No entanto, terá sua assinatura no requerimento ou no oficio tais 
reivindicações. Sendo que o prefeito estar tranquilo e quer fazer transparência, e crer 
que o diretor do departamento fará o que é necessário para transmitir uma informação 
que é pública. Sempre estará junto com os colegas para tudo que for certo. Discutiu a 
matéria o vereador Delgado Washington, disse que em 2014 tinha os leitos dos 
hospitais extremamente lotadas com fraturas com acidente de moto, fraturas na cabeça 
e jovens morrendo por não uso desse capacete. E os órgãos se mobilizaram para coibir 
com que os próprios pais colocassem a vida de seus filhos em risco, e foi feito um 
trabalho educativo, cobrando a utilização do capacete. Com a realização das blitz de 
conscientização, caiu mais da metade dos acidentes, assim, foram diminuídos os 
custos hospitalares, portanto, assinara sim o requerimento. Disse que estão multando o 
cidadão por estar na faixa de pedestre, mas não existe a faixa. Mas é a favor do uso do 
uso do capacete e até mesmo da aplicação da multa caso não use. Discutiu a matéria 
o vereador Zé Roberto, disse que na época atrás que era vereador nesta casa havia 
dois vereadores que defendia o uso facultativo do capacete. Recentemente uma 
pessoa teve sua moto presa, mas totalmente legalizada e a pessoa lhe ligou e tentou 
retirar essa moto e também não conseguiu, a moto tinha que ficar presa se ela fosse 
roubada, e a pessoa perdeu seu emprego por que não tinha como ir trabalhar sem o 
veiculo. O pedido do vereador Jurandir, fez uma visita ao Diretor do DETRAN, senhor 
Rony, e ao Diretor do DMTT, senhor Antônio, e foi muito bem recebido, e ver nos 
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relatos do vereador Jurandir e acredita que deva ser revisto. Ressaltou que o vereador 
Rodrigo universo é um vereador entendido e que defende muito bem sua função de 
líder, mas tudo que há de informação se fazem necessário ceder e acha que não vai 
aumentar e nem diminuir e precisam trabalho como estão trabalhando. E votará sim a 
favor do Requerimento e pediu a todos que assim façam e deixem o responsável pelo 
setor repassar essas informações. Discutiu a matéria o vereador Renival, disse que 
não vai dizer que o vereador Jurandir estar errado ou certo, mas é um direito do 
vereador cobrar informações a qualquer departamento. Disse que se ligar para senhor 
Toninho ele vai atender, e não acredita que o mesmo não tenha atendido nenhum 
vereador por que ele é muito prestativo. Em todas as repartições há sua ovelha negra, 
e afirmou que todos os motos taxistas são legalizados e utilizam o capacete. Disse que 
não vota hoje no requerimento e até assina o oficio. O diretor do DMTT está lá por 
competência e colocado pelo gestor municipal que é o dono da pasta, portanto, é por 
competência. Não tem nada contra e faz das palavras do vereador Rodrigo Universo as 
suas. Discutiu a matéria à vereadora Silvani Borges, disse que foi uma das 
profissionais da saúde e no período que trabalhou no Hospital Municipal 90% dos 
pacientes eram por acidentes de transito pelo total desrespeito ao código de transito e 
não pode dizer e nunca será contra a lei que garante a vida. Discutiu a matéria a 
vereadora Bella, disse que não viu no requerimento uso ou não em relação ao 
capacete e sim algumas informações solicitadas que sejam claras e obrigatórias e 
afirmou que não tem dificuldade de se posiciona a favor. E o mesmo vereador relatou 
antes que tinha encaminhando alguns ofícios, e se estar tudo certo então não ver 
dificuldade de temer. Discutiu a matéria o vereador Jurandir Guedes, disse que não 
estar pedindo para que o DETRAN descumpra o que estar no código de transito 
brasileiro, simplesmente estar exigindo que preste conta de toda arrecadação, sendo 
eu foi comprovado que o DMTT não tem prestado contas Tem-se destino dos recursos, 
que sejam colocados no Portal da Transparência. Ressaltou que essa dificuldade de se 
ter a resposta via oficio acontece em vários departamentos da prefeitura, e de tanto 
buscar tem hora que não tem mais como esperar. Já conversou com o diretor do DMTT 
e o mesmo afirmou que estar seguindo as normas do transito, mas as normas do TCM, 
por que ele também não segue em prestar contas? Como ninguém mais se manifestou, 
o Presidente apresentou em votação o REQUERIMENTO nº 007/2021-CMR. FOI 
APROVADO PELA MAIORIA DOS VEREADORES. Votos contrários dos vereadores: 
Leandro Onofre, Evilázio Chaves, Neguinho Eletricista, Renival, Rodrigo Universo e 
Marcos Sérgio. Em Questão de Ordem, o vereador Evilázio Chaves solicitou ao 
Presidente para inserir na pauta a Indicação n. 071/21-CMR, de sua autoria, que 
indica a necessidade da pavimentação asfáltica da Rua Mauricio Neto Martins, no setor 
Bela Vista. O Presidente acatou a referida solicitação supracitada e determinou a 1ª 
Secretária a fazer leitura. Após a leitura, em Questão de Ordem, o vereador Leandro 
Onofre solicitou ao Presidente para inserir na pauta a Indicação n. 070/21-CMR, de 
sua autoria, que indica a necessidade da pavimentação asfáltica da Avenida Carlos 
Ribeiro, entre as Avenidas Independência e Robson Gurjão. O Presidente acatou a 
referida solicitação e determinou a 1ª Secretária a fazer leitura da referida matéria. 
Após, o Presidente declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: Assumiu a tribuna o 
vereador Leandro Onofre, que comentou sobre a indicação de sua autoria, que tem a 
assinatura de todos os vereadores da casa. Operaram em conjunto e através de alguns 
contatos conseguiram viabilizar essa emenda no valor de R$ 1.000.000,00 com o 
deputado Paulo, e a rua Carlos Ribeiro, pelo menos uma parte dela será contemplada. 
Aproveitou para dizer sobre o requerimento, por que todos sabem que o momento é 



5 

 

conturbado, difícil, é de pandemia. E o vereador Jurandir fez um requerimento pedindo 
esclarecimentos sobre onde estar indo o dinheiro. Mas que possam fazer um oficio com 
assinatura de todos ao Prefeito Marcelo, para que o Secretario de Transito do 
município faça um estudo técnico para que nesse momento de pandemia que estão 
vivendo flexibilize as ações para que não multe as pessoas, que procurem uma forma 
de educar novamente as pessoas, por que não está fácil. Sabe que eles estão 
trabalhando em cima da lei, mas que nesse momento precisam olhar para todas as 
classes. Um exemplo é a classe dos profissionais de academias, dos profissionais de 
educação física que estão participando desta sessão e estão sendo contemplados hoje 
com um projeto de lei de extrema importância pra sua área de atuação. Fez uso da 
palavra o vereador Delegado Washington, disse que o vereador Jurandir Guedes 
também apresentou nesta sessão uma moção que seria ou será apresentada nesta 
sessão em face de uma determinada organização social, no caso o SENAC, que 
inclusive aconteceu um caso com um determinado colega de partido, que tem muita 
admiração e por orientação da consultoria jurídica no sentido de resguarda a condição 
de ampla defesa, o contraditório para não usar a câmara para dar uma porrada, por 
que uma moção de repudio é algo muito pesado. E a orientação foi que primeiro 
oficializasse o SENAC para prestar informações sobre o ocorrido, do que foi trazido ao 
vereador Jurandir, e depois com segurança jurídica fazer ou não essa moção. E 
afirmou que estar aqui sim para votar, mas concorda com a orientação do Jurídico da 
casa que resguarda as ações do poder legislativo, mas que fique claro que não quer 
travar a votação da moção. Assumiu a tribuna o vereador Nilton César, que comentou 
sobre a indicação apresentada pelo colega Leandro Onofre e que foi assinada por 
todos os demais, disse que essa rua é aquela que passa aos fundos da Escola Palma 
Muniz, que necessita da pavimentação não só nesse trecho solicitado, porém, a verba 
destinada só contempla um trecho ou para esquerda ou para direita. E justificando para 
os moradores dessas avenida a parte que será indicada para ser pavimentada tem 
uma dificuldade maior de transito em virtude de um canal de que cruza a avenida e que 
os vereadores sigam firme em lutar pela pavimentação de todas as avenidas. Falou 
para os moradores do setor Bela Vista, Serrinha e São José, que os vereadores 
Neguinho Eletricista, Leandro Onofre e o Nilton César são desses três bairros e estão 
lutando incansavelmente para levar pavimentação asfáltica a esses três setores, como 
aos demais das outras avenidas. Comentou o deputado Paulo Bendison, que destinou 
R$ 1.000.000,00 para essa parcial da avenida Carlos Ribeiro. E quanto a sugestão do 
vereador Leandro ao Prefeito sobre a flexibilização da fiscalização no transito, precisam 
ter muito cuidado sobre a questão jurídica e legal para não tirar ou jogar de forma 
emotiva a batata quente nas mãos de outra autoridade, mas sugere que a 
administração pública possa estar mais próxima dos órgãos de fiscalização como 
DMTT, Vigilância Sanitária, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Obras que tem as 
questões das construções para o município possa dá mais condições aos profissionais 
para realizarem suas tarefas mais eficazes e propor treinamento e qualificação para 
todos os agentes públicos do município, em especial a todos que trabalham ligados 
com o público, por que a grande maioria das vezes a tristeza do cidadão fica triste não 
pela apreensão do veículo, mas pela maneira truculenta que é tratado. Assumiu a 
tribuna o vereador Denison Moreira, disse que sobre o requerimento apresentado pelo 
vereador Jurandir, afirmou que tem uma boa relação do o senhor Toninho e acredita 
muito na honestidade e no trabalho da pessoa dele. E ressaltou que sua boa relação é 
em todos os departamentos do governo municipal, por que aonde vai tem sido bem 
recebido. Inclusive mostrou uma indicação, por que tem andado muito na zona rural, o 
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senhor Divino que cuida do departamento de pontes, e falou com ele sobre duas 
pontes na estrada da Colônia Viola Quebrada e Capitinga, e só de ter pautado com ele 
esse problema e que iria apresentar uma indicação nesse sentido, o problema já foi 
solucionado, portanto, acredita que a questão do DMTT o problema será solucionado 
também. E mostrou através de slides as pontes que foram e as que serão resolvidas. 
Finalizou dizendo que fica muito feliz pelo retorno da administração em relação as suas 
reivindicações.   Assumiu a tribuna o vereador Zé Roberto, que comentou que ficou 
surpreso em ver um dos melhores clubes do Brasil, onde ali muitos jovens e veteranos 
tiveram o prazer de viver momento agradáveis na pessoa do Mazil. Disse que ajudou 
construir a AABB, o gramado que lá existe buscou na Fazenda Santa Tereza Bambus, 
fizeram a drenagem, coisa eu primeira qualidade. E fara um oficio através desta casa, a 
partir do mês de agosto. Teve a oportunidade de estar prefeito em Redenção, e 
agradeceu a população de Redenção que sempre acreditou em sua pessoa, por ter 
principio, ter família e fazer o bem. Um dos sonhos era fazer um lago aonde onde foi 
construído CAPS, e ali ter um espaço como lazer e infelizmente foi invadido, e através 
de sua indicação e pediu que todos assinassem juntos, para que assegurem os fundos 
da AABB para que ali seja construído um lago. E parabenizou o vereador Marcos 
Sérgio por estar segurando a placa do esporte, e segurando uma área para que isso 
continue. E ficou muito triste em ver a destruição de um clube que foi construído com 
amor e que trouxe muitas alegrias, e a AABB ou o Banco do Brasil não ser o 
proprietário do espaço, que também foi invasor, ressaltou que não compra uma terra 
que não tem documento. E espera que o Prefeito atenda essa indicação para 
assegurar aquele espaço para que seja construído um lago e as famílias aproveite 
aquele espaço. Após, o Presidente declarou aberta a ORDEM DO DIA: Apresentou em 
discussão em 1º turno o Projeto de Lei nº 005/2021 – GPM. Como ninguém se 
manifestou, o mesmo foi à votação em 1º turno. Mas antes solicitou a 1ª Secretária a 
fazer leitura da Emenda. FOI APROVADO PELA MAIORIA DO VEREADORES. (11 
votos a favor e 4 contra). Em seguida, o Presidente apresentou em discussão em 2º 
turno o Projeto de Lei nº 006/2021 – GPM. Como ninguém se manifestou, o 
Presidente apresentou em votação em 2º turno Projeto de Lei nº 006/2021 – GPM. 
FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Em seguida, o Presidente apresentou em 
discussão em 2º turno o Projeto de Lei nº 005/2021 – CMR. Discutiu a matéria o 
vereador Leandro Onofre, que pediu o apoio dos colegas para aprovação dessa 
matéria por ser uma matéria de estrema relevância e que os proprietários de 
academias e profissionais de educação física ficarão muito gratos por isso. Discutiu a 
matéria a vereadora Silvani Borges, que cumprimentou a todos e os profissionais da 
educação física que fazem tanto bem a população e parabenizou o autor da matéria e 
sabe que a atividade física melhora a qualidade e vida e dar força para vencer até o 
convid-19, e não podem deixar essa atividade física por que ela aumenta a imunidade, 
e essa atividade sim é essencial para o povo de modo geral e hipotecou apoio a esta 
classe. Discutiu a matéria o vereador Nilton César, que também comunga com a ideia 
desse projeto e parabenizou os profissionais de educação física. Discutiu a matéria o 
vereador Rodrigo Universo, que também reconheceu a importância e a necessidade 
da atividade física e registrou o seu apoio à referida matéria. Discutiu a matéria o 
vereador Zé Roberto, que também enfatizou a importância da atividade física na vida 
do ser humano, parabenizou o autor da matéria e hipotecou seu apoio a mesma. Como 
ninguém se manifestou, o Presidente apresentou em votação em 2º turno o Projeto de 
Lei nº 005/2021 – CMR. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Por não haver mais 
matérias a serem deliberados na Ordem do Dia, o Presidente passou a sessão a fase 
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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 iniciarão no dia 16 de agosto no 
horário regimental. E por não haver mais o que deliberar, deu por encerrada esta 
sessão às dez horas e trinta e seus minutos. Pela aprovação. Gabriel Salomão 
________________ Presidente. Bella ______________ 1ª Secretária. Denison 
Moreira ________________ 2º Secretário. ************************************************* 
**************************************************************************************************** 
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