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ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª SESSÃO 
ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

 
Às nove horas e cinquenta e três minutos, do dia dezenove do mês de agosto, 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 dos vereadores Evilázio 

Chaves, Rodrigo Universo e Delegado Washington. 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 26: 1, pelo 2º Secretário. Em seguida, 

solicitou a 1ª Secretária a fazer a leitura do EXPEDIENTE: Ata da 4ª Sessão 

Ordinária, realizada em 19.08.2; Indicação 074/21-CMR, de 18.08.21, de autoria do 

Vereador Jurandir Guedes, que indica a necessidade da pavimentação asfáltica de 

toda extensão da Rua C6 no setor Capuava; Indicação 075/21-CMR, de 18.08.21, de 

autoria do Vereador Jurandir Guedes, que indica a necessidade da pavimentação 

asfáltica da Rua C8 no Setor Capuava; Indicação 076/21-CMR, de 18.08.21, de 

autoria do Vereador Jurandir Guedes, que indica a necessidade da pavimentação 

asfáltica da Rua Olga Lustosa no Setor Planalto; Indicação 079/21-CMR, de 18.08.21, 

de autoria do Vereador Denison Moreira, que indica a necessidade de que seja 

realizada a instalação de bancos e lixeiras, na Praça da Avenida Santa Teresa. Em 

seguida, o Presidente declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: Assumiu a tribuna o 

vereador Nilton César, que cumprimentou a todos presentes e agradeceu a presença 

do pessoal da Escola do Legislativa do Estado do Pará, sendo que o conhecimento é 

algo de suma importância para que venham desenvolver de forma precisa as 

atividades que lhes cabe. Agradeceu a presença de toda equipe da Escola do 

Legislativo, mas também a presença de todo pessoal da região do Araguaia, e os itens 

que serão abordados serão de suma importância á exemplo a palestra sobre contratos 

e licitações. Pediu para entidades que participem dessa palestra para sanar dúvidas e 

infelizmente a maioria dos horários disponíveis das palestras confrontam com os 

horários do comércio e espera que na próxima vez isso seja avaliado. Assumiu a 

tribuna o vereador Denison Moreira, que parabenizou a todos os vereadores e 

servidores presentes que estão aqui para participar desses estudos promovidos pela 

ALEPA. E reforçou sua indicação sobre a Avenida Santa Tereza que é contemplada 

com estacionamento e faz caminhadas e hoje é local que não tem disponível lixeiras 

para coleta devida do lixo, como também assentos, requer isso junto ao Poder 

Executivo. Em aparte o vereador Nilton César disse que solicitou o recapeamento da 

Avenida Santa Tereza, sendo que boa parte dela precisa e já protocolou um oficio 

nesse sentido junto a Prefeitura. Continuou o vereador Denison Moreira, que afirmou 

que estão sim buscando melhorias para essa Avenida. Por não haver o que deliberar 

na Ordem do Dia, o senhor Presidente passou a presente sessão a fase de 
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EXPLICAÇÃO PESSOAL: Todos os vereadores dispensaram o uso da palavra. Nas 

considerações finais: O Presidente agradeceu a presença de todos e os convidou 

para o próximo período de sessões ordinárias que iniciaram no dia 20 de setembro no 

horário regimental. E por não haver mais o que deliberar, deu por encerrada esta 

sessão às dez horas e quatorze minutos. Pela aprovação. Gabriel Salomão 

________________ Presidente. Bella ______________ 1ª Secretária. Denison 

Moreira ________________ 2º Secretário.  ************************************************* 
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