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ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 1ª SESSÃO 
ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

 

Às nove horas, do dia nove do mês de dezembro, 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 Denison Moreira na 1ª Secretaria, 
Hugo Tomé na 2ª Secretaria. Solicitou ao 1º Secretário a fazer verificação do quórum. 
Houve quórum, com a ausência dos vereadores Bella e Delegado Washington. A 
ausência de ambos vereadores foram justificadas pela presidência. 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 36: 5, pelo 2º 
Secretário. Em seguida, solicitou ao 1º Secretário a fazer a leitura do EXPEDIENTE: 
Ata da 24ª Sessão Ordinária, realizada em 09.12.21; Projeto de Lei nº 016/21-
GPM/RED, de 22.11.21, oriundo do Poder Executivo, que Estima a Receita e fixa a 
Despesa do Município de Redenção, Estado do Pará, para o Exercício de 2022 e, dá 
outras providências. Em seguia, declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: Assumiu a 
tribuna o vereador Marcos Sergio, que agradeceu toda a sua família pelo apoio e 
paciência durante esse primeiro ano de mandato, em que o trabalho do vereador as 
vezes tem que deixar a família de lado para trabalhar. Entende que esse ano foi um 
ano de aprendizado, e espera que ano que vem possa ter mais um ano de amizade e 
produção nesta casa legislativa em beneficio a população de Redenção. Assumiu a 
tribuna o vereador Renival, que agradeceu a Deus por mais essa oportunidade e por 
esse ano de trabalho onde lhes concedeu esse mandato para servir o povo. Agradeceu 
aos companheiros que votaram nos seus projetos, aos funcionários da casa que vem 
lhes assessorando, aos vereadores que aprovaram indicações. E disse ao Prefeito que 
esse ano votaram em um orçamento dando uma carta de crédito ao cidadão que lhes 
representa muito bem, é prestativo e que lhes ouve. Agradeceu a aprovação de sua 
indicação de ontem, para Rua 25, que contempla os moradores, igreja. A Rua 27 já foi 
contemplada neste ano onde beneficiou os comerciantes, o colégio, e postinho, onde 
não terá mais poeira e nem lama. E para o ano que vem deseja ser contemplada a Rua 
25 do setor Vila da Pedra. Agradeceu a Deus pela harmonia entre Poder Legislativo e 
Poder Executivo e que esse ano que vem essa harmonia continue, por que quem 
ganha com isso é o povo. Parabenizou o Presidente desta casa de leis que muito lhe 
orgulha em estar à frente nos trabalhos desta casa. Assumiu a tribuna o vereador 
Rodrigo Universo, que agradeceu e parabenizou a todos os colegas vereadores pelo 
trabalho feito no ano de 2021. E ainda foi um ano cheio de restrições e dificuldades e 
que lhes impediu de trabalhar com a força máxima que poderiam trabalhar e crer que o 
próximo ano tudo vai melhorar. Nesta casa tiveram a oportunidade de vivenciar 
debates de altíssimo nível que não passaram no campo politico, por que não tiveram 
agressões verbais, por que sempre preservaram pelo respeito para com os colegas e 
os parabenizou por isso. Agradeceu toda equipe da nossa câmara e que os mesmos 
são grande parte da engrenagem que faz o motor funcionar. Parabenizou o prefeito 
Marcelo que de forma brilhante tem conduzido muito bem a prefeitura, por que mesmo 
sendo o primeiro ano de mandato parecer mais o último em função de tantas obras 
realizadas, e fica feliz por saber que estão no caminho certo. O povo de Redenção está 
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muito bem representado por cada vereador e os parabenizou pelo trabalha de cada um 
e desejou-os um ano ainda melhor em 2022 do que 2021. Assumiu a tribuna o 
vereador Zé Roberto, disse que espera que o próximo ano possam agraciar pessoas 
com o titulo de cidadão. O Dr. Luiz Antônio presente que representa os heróis que 
venceram o COVID, e fica na expectativa que no ano que vem poder homenagear esse 
homem com um simples homenagem que é um titulo de cidadão redencense. Uma 
palavra forte quando cita em seu discurso é Deus! Jesus! Espírito Santo! Citou nome 
de cada membro de sua família e estar feliz por tê-los próximo assim como quer cada 
vereador. Pediu perdão por tudo que não pôde cumprir neste ano, mas quer fazer 
acontecer ano que vem. Informou que o senhor Henrique pediu para que assuma o 
AVANTE em Redenção, e ficou feliz pelo reconhecimento do seu partido. Pediu para o 
povo do setor Vila da Pedra ficar atento ao vereador Renival que tudo que faz é em 
favor do seu setor. E outros vereadores como o Nilton César que busca sim criar 
polêmicas, mas sempre em busca do bem para o povo. E teceu elogios a cada 
vereador pelo trabalho que vem sendo realizado em representatividade para com o 
povo de Redenção. Acredita que a prefeitura e legislativo irão sim produzir ainda mais 
e dá o melhor por que pagam as dividas em dias. O Presidente determinou ao 1º 
Secretário a leitura da Resolução n. 005/21CMR, que dispõe sobre a composição da 
Comissão Representativa de Recesso do mês de janeiro de 2022, da Câmara 
Municipal de Redenção e Resolução n. 004/21-CMR, que dispõe sobre o Calendário 
das Sessões Ordinárias da Segunda Sessão Legislativa Anual, da Décima Legislatura 
da Câmara Municipal de Redenção. Em seguida, o Presidente declarou aberta a 
ORDEM DO DIA: (Ausentes os vereadores Bella e Delegado Washington) Apresentou em 
discussão em 2º turno o Projeto de Lei nº 016/2021 – GPM – (LOA) juntamente com 
as Emendas Impositivas apresentadas. Discutiu a matéria o vereador Nilton César, 
disse que já lhe foi questionado sobre o percentual de abertura do orçamento de 75%, 
mas o seu posicionamento é que o orçamento aberto em 75% não tira a prerrogativa 
do vereador de continuar fiscalizando onde será empregado o orçamento do ano que 
vem, sendo que no próprio orçamento já tem os valores de onde serão aplicado os 
recursos, portanto, confirmou seu voto favorável a matéria do jeito que estar e que 
também terá o seu compromisso de fiscalizar as aplicações dos recursos do orçamento 
para o ano que vem. Como ninguém mais se manifestou, o Presidente apresentou em 
votação em 2º turno a referida matéria supracitada com as Emendas Impositivas 
apresentadas. FOI APROVADA 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: Assumiu a tribuna o vereador Nilton César, que comentou 
sobre o trabalho do vereador que é feito diretamente com o povo e sabe da limitação 
enquanto parlamentar e pediu a sociedade para continuar acreditando nos trabalhos 
deste poder. Agradeceu a cada servidor desta casa no auxilio dos trabalhos 
legislativos. Agradeceu a cada vereador que compreendeu o seu posicionamento 
diante das matérias. Parabenizou o Presidente pelo entendimento que o mesmo tem 
tido em todos os momentos, que veio conduzindo com muita sabedoria os trabalhos 
desta casa. E esse período de recesso não tira a função de estarem correndo e 
representando o povo de Redenção por que o trabalho na verdade não para em prol da 
sociedade. E espera em Deus que lhes abençoe no encerrar deste ano. Pediu para o 
povo tomar a vacina contra o COVID, e dentro do possível procurem manter os devidos 
cuidados para prevenir contra esse mau, e assim cuidar de nossas famílias. Assumiu a 
tribuna a vereadora Silvani Borges, que cumprimentou a todos e fica muito feliz pela 
presença do senhor Luiz Antônio, e crer que toda cidade orou pela vida desse homem. 
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E Deus mostrou que ele é Deus. E percebeu que a missão do senhor Luiz Antônio não 
foi cumprida nesta terra e o agradeceu a presença do mesmo no encerramento das 
sessões deste ano. Agradeceu a todos por este ano pela luta que tiveram e comentou 
um pouco sobre a correria dos trabalhos que faz o vereador e agradeceu a cada 
colegas e de fato foi um ano de muita aprendizado e se sente grata a Deus por fazer 
parte desta equipe. Parabenizou o presidente Gabriel Salomão e apesar da pequena 
idade o mesmo mostrou humildade e praticidade para servir a população. Agradeceu 
aos vereadores que juntos lutaram por melhorias. Agradeceu seus familiares e os 
servidores desta casa que assim conseguiram fazer os trabalhos. E citou suas 
conquista e ações durante todo o ano. Assumiu a tribuna o vereador Jurandir Guedes, 
que parabenizou o Dr. Luiz Antônio pela vitória e afirmou que toda esta casa também 
orou em favor da saúde do mesmo, e que está torcendo pela volta do mesmo a 
superintendência da delegacia Civil. E agradeceu e parabenizou o prefeito Marcelo 
Borges por tudo, pelos atendimentos que vem fazendo na medida do possível e o 
agradeceu e o mesmo nunca lhes passou um pedido absurdo e sempre deixou livre 
esta casa para fiscalizar. E disse que todas as reivindicações na medida do possível 
foram atendidas e afirmou que continuam juntos para fazer o melhor para a população. 
Assumiu a tribuna o vereador Leandro Onofre, que cumprimentou a todos e apenas 
agradeceu a cada vereador pelo trabalho que desenvolveram juntos neste primeiro ano 
de mandato, e dizer a cada pessoa que lhe ouve agora que esta câmara nesse 
primeiro ano já entrou para história, câmara que respeita uns aos outros, e que além de 
se respeitar comungam do mesmo ideal que é buscar sempre o melhor para 
Redenção. Desejou boas festas de natal e uma excelente virada de ano a todos e 
pediu que todos se atentem que o COVID ainda não acabou. Incentiva que as pessoas 
tomam suas vacinas para amenizar o ataque do vírus no corpo humano e pediu para 
porem a mão na consciência, por que em volta de cada um alguém já partiu por causa 
do COVID. Agradeceu a cada servidor pelo trabalho e carinho que cada um tem pelos 
vereadores. Agradeceu ao Governo Municipal por lhes atender em grande parte das 
demandas que tem apresentado em prol da sociedade. Estão levando demandas e 
cobranças é por que estão sendo cobrados pelo povo e agradeceu de  público por cada 
atendimento. E que ano que vem seja melhor que este que está findando. Assumiu a 
tribuna o vereador Zé Roberto, pediu para que marquem na lembrança aqueles que 
estiveram conosco em 2021, por que encerram este ano buscando sempre fazer o 
melhor. Aproxima-se do natal e ao despertar do dia os vereadores deste poder 
legislativo e que a população receba os mais sinceros votos de felicitações deste poder 
para o natal, que deseja um feliz natal e um ano prospero anos de 2022 com saúde e 
vitória contra o COVID. Nas considerações finais: O Presidente agradeceu a 
presença de todos e os convidou para as próximas sessões ordinárias que iniciarão a 
partir do dia 21 de fevereiro do ano de 2022 no horário regimental. E por não haver 
mais o que deliberar, deu por encerrada esta sessão às onze horas e trinta minutos. 
Pela aprovação. Gabriel Salomão ________________ Presidente. Denison Moreira 
______________ 1ª Secretária. Hugo Tomé ________________ 2º Secretário.  ******* 
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