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ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª SESSÃO 
ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

Às nove horas, do dia dezenove do mês de outubro, 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: 

Salmos 99:2, pelo 2º Secretário. Em seguida, solicitou a 1ª Secretária a fazer a leitura 

do EXPEDIENTE: Ata da 11ª Sessão Ordinária, realizada em 18.10.21; Projeto de 

Lei nº 009/21- GPM de 30.08.21, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o 

Plano Plurianual - PPA, para o período de 2022/2025 e, outras providências; Indicação 

099/21-CMR, de 18.10.21, de autoria do Vereador Gabriel Salomão, que indica a 

necessidade da pavimentação asfáltica e saneamento básico no Setor Jardim Viviane; 

Indicação 103/21-CMR, de 18.10.21, de autoria do Vereador Jurandir Guedes, que 

indica a necessidade da pavimentação asfáltica e da Rua Santa Josefa no Setor 

Campos Alto; Oficio n. 0272/21-GPM, ao Presidente da Câmara Municipal de 

Redenção, que encaminha reposta da Secretaria de Obras do Município para as 

indicações parlamentar abaixo relacionadas (foram lidas cada resposta as indicações). 

Em seguida, o Presidente passou a palavra ao Relator da Comissão de Finanças e 

Orçamento para apresentar parecer ao Projeto de Lei nº 009/2021 – GPM – PPA. 

Assumiu a tribuna o vereador/Relator Rodrigo Universo, disse que o projeto tem boa 

redação, é oportuno, não contem nenhum indicio de inconstitucionalidade, portanto, 

apresentou parecer pela tramitação do mesmo. Informou ainda que em anexo tem o 

parecer técnico jurídico da casa. Em seguida, o Presidente apresentou em discussão o 

referido parecer supracitado. Discutiu o parecer o vereador Nilton César, que pediu 

para que fosse lido o parecer jurídico da câmara, para que a população tenha 

conhecimento também, sabendo que é um parecer de muita competência. O 

Presidente, atendendo o pedido feito pelo vereador Nilton César, determinou a 1ª 

Secretária a realizar leitura do parecer jurídico da Câmara ao Projeto de Lei nº 

009/2021 – GPM – PPA. Após, como não houve mais manifestações ao referido 

parecer supracitado, o Presidente o apresentou em votação. FOI APROVADO POR 

UNANIMIDADE. Após, o Presidente 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: (todos os vereadores presentes) Apresentou em discussão em 1º 

turno o Projeto de Lei nº 009/2021 – GPM - PPA. Como ninguém se manifestou, o 

mesmo foi apresentado em votação em 1º turno. FOI APROVADO POR 

UNANIMIDADE. Por não haver mais o que deliberar na Ordem do Dia, o senhor 

Presidente passou a presente sessão a fase de EXPLICAÇÃO PESSOAL: Fez uso da 
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palavra o vereador Nilton César, que agradeceu a Assessoria Jurídica da casa pelo 

brilhante parecer emitido, e afirmou que precisam sim valorizar esses profissionais no 

sentido de buscar aproveita-los para tal função. Nas considerações finais: O 

Presidente agradeceu a presença de todos e os convidou para a próxima sessão 

ordinária que acontecerá amanhã no horário regimental. E por não haver mais o que 

deliberar, deu por encerrada esta sessão às nove horas e quarenta e sete minutos. 

Pela aprovação. Gabriel Salomão ________________ Presidente. Bella 

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

Denison Moreira _______________ Vice-presidência.  ************************************ 
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