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ATA DA 9ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª 
SESSÃO ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

 
Às nove horas e trinta e dois minutos, do dia vinte e oito do mês de julho, do ano de dois 
mil e vinte e um, no auditório da escola São Jorge, Redenção – PA, reuniram os 
Vereadores do Município de Redenção, sob a Presidência do vereador Denison Moreira, 
auxiliado pelos vereadores Bella na 1ª Secretaria e Hugo Tomé na 2ª Secretaria. 
Solicitou a 1ª Secretária a fazer verificação do quórum. Houve quórum, com a ausência 
dos vereadores Gabriel Salomão e Rodrigo Universo. O Presidente informou que o 
vereador Nilton César está participando da sessão de forma remota. Em seguida, solicitou 
a todos a ficar de pé em saudação as Bandeiras Nacional, Estadual e Municipal. Na 
sequencia, foi lido um trecho bíblico: Isaias 43: 15, pelo 2º Secretário. Em seguida, o 
Presidente solicitou a 1ª Secretária para fazer a leitura da PAUTA: Projeto de Decreto 
Legislativo n. 005/21-CMR, que dispõe sobre a alteração da denominação da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Eva Tomé de Sousa e, dá outras providências. Em 
seguida, o Presidente nomeou a Relator Especial, o vereador Marcos Sérgio para 
elaborar e apresentar parecer ao referido projeto em pauta. Assumiu a tribuna o 
vereador/Relator Especial - Marcos Sérgio, que informou que o referido projeto tem boa 
redação, não apresenta nenhum indício de inconstitucionalidade ou ilegalidade, estando, 
portanto, apto a tramitar. Em seguida, o Presidente apresentou em discussão o referido 
parecer supracitado. Como ninguém se manifestou, o mesmo foi á votação. FOI 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Em seguida, o Presidente apresentou em discussão o 
Projeto de Decreto Legislativo n. 005/21-CMR. Discutiu a matéria o vereador Nilton 
César, que parabenizou o Secretário de Educação em transformar a Escola Eva Tomé de 
Sousa em uma escola Cívico Militar. Ver essa esta transformação em um marco histórico 
na educação de nossas crianças e fica feliz pela escolha da escola e parabenizou a 
todos. Discutiu a matéria o vereador Zé Roberto, que registrou sua felicidade por esta 
oportunidade e para Redenção que trata de disciplina e fica muito grato por momento. 
Renasce a esperança para os alunos no que desrespeita a disciplina e a 
responsabilidade, portanto, está muito feliz por esta oportunidade. Como ninguém mais se 
manifestou, o Presidente apresentou em votação o Projeto de Decreto Legislativo n. 
005/21-CMR. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Em seguida, o Presidente 
apresentou Requerimento Verbal, de autoria dos vereadores Denison Moreira e Nilton 
César, que requer a possibilidade de participar e votar nas sessões de forma online. Após 
a leitura na integra, apresentou em discussão. Discutiu a matéria o vereador Leandro 
Onofre, que pediu para esclarecer se essa proposta é só para o período de recesso essa 
solicitação ou vai ser valido todo tempo. O Presidente informou que a intenção 
apresentada nesse requerimento é para o período de recesso parlamentar, em face das 
programações dos vereadores nesse período. Como ninguém mais se manifestou, o 
Presidente apresentou em votação o referido Requerimento Verbal. FOI APROVADO 
POR UNANIMIDADE. Nas considerações finais: O Presidente agradeceu a presença de 
todos e os convidou para a próxima sessão extraordinária que acontecerá amanhã, sexta-
feira, às nove horas da manhã. E por não haver mais o que deliberar, deu por encerrada 
esta sessão às nove horas e quarenta e oito minutos. Pela aprovação. Denison Moreira 
________________ Presidente. Bella ______________ 1ª Secretária. Hugo Tomé. 
________________ 2º Secretário. *************************************************************** 
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