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ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª SESSÃO 
ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

Às nove horas, do dia vinte 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: 

Provérbios 29:23, pelo 2º Secretário. Em seguida, solicitou a 1ª Secretária a fazer a 

leitura do EXPEDIENTE: Ata da 12ª Sessão Ordinária, realizada em 19.10.21; 

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; Projeto de Lei Complementar nº 005/21- GPM de 18.10.21, de autoria 

do Poder Executivo, que dispõe sobre acerca da alteração do Art. 34, § 3° da Lei 

complementar 100/2019 e, dá outras providências; Indicação 100/21-CMR, de 

20.10.21, de autoria do Vereador Gabriel Salomão, que indica a necessidade De 

construir o sistema de drenagem e meio fio nas ruas que receberão pavimentação 

asfáltica, para proteger o pavimento; Indicação 104/21-CMR, de 20.10.21, de autoria 

do Vereador Nilton Cesar, que indica ao Prefeito a veiculação da transmissão das 

Sessões da Câmara Municipal de Redenção nos aparelhos de TV instalados em todos 

os órgãos do Poder Executivo; Indicação 106/21-CMR, de 20.10.21, de autoria dos 

Vereadores Bella e Gabriel Salomão, que indica a necessidade da aquisição de 

Equipamentos Cirúrgicos para sala de cirurgia do Hospital Materno Infantil e Iraci 

Machado de Araújo. Em seguida, o Presidente fez ENCAMINHAMENTO: Para a 

Comissão de Justiça e Redação Final o Projeto de Lei Complementar nº 005/21-

GPM. Após, declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: Assumiu a tribuna a vereadora 

Bella, que reforçou sua indicação ao Poder Executivo e agradeceu o reforço do 

Presidente Gabriel Salomão em assinar junto, no sentido de adquirirem a aquisição de 

aparelhos para os Hospitais Materno Infantil e Iraci, para garantir um melhor 

atendimento aos seus usuários e espera que o Prefeito dê uma atenção especial a esta 

indicação. Parabenizou a indicação do Presidente que indica a preocupação de se 

fazer um sistema de drenagem antes da construção dos asfaltos por ser de fato uma 

necessidade que evita prejuízos aos cofres públicos. Assumiu a tribuna o vereador 

Nilton César, que comentou sobre ações de transito no município de Redenção, em 

relação ao recolhimento de veículo que pode estar em situação irregular. Pediu ao 

vereador Rodrigo Universo para levar essa relação popular ao conhecimento do 

Governo Municipal, em especial ao Departamento de Transito para explicar do porque 

que o guincho chega com sua lotação máxima e cobra o valor individualmente de cada 

moto (R$ 200,00), e quer saber se existe contrato com essa empresa, e caso existir ver 
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a viabilidade do próprio município realizar esse trabalho por que evitaria o lucro e se 

voltaria para uma prestação de serviço. Em aparte o vereador Zé Roberto disse que é 

muito dinheiro que estar rolando através ações do DMTT e precisam ver o que estar de 

fato rolando nesse departamento. Continuou o vereador Nilton César, que afirmou que 

precisam ver esse contrato e ver o que precisam mudar e conta com o apoio dos 

colegas. Em seguida, o Presidente declarou aberta a ORDEM DO DIA: (todos os 

vereadores presentes) Apresentou em discussão em 2º turno o Projeto de Lei nº 

009/2021 – GPM - PPA. Como ninguém se manifestou, o mesmo foi apresentado em 

votação em 2º 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: todos os vereadores dispensaram o uso da fala. Nas 

considerações finais: Hoje é o dia do trafego aéreo, dia do ativista, dia do profeta. 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 trinta e nove minutos. Pela 

aprovação. Gabriel Salomão ________________ Presidente. Bella ______________ 

1ª Secretária. Hugo Tomé ________________ 2º Secretário. Denison Moreira 

_______________ Vice-presidência.  ******************************************************** 
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