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ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 
 

Às nove horas e três minutos, do dia vinte e três do mês de fevereiro, do ano de dois 

mil e vinte e dois, 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 ao 1º Secretário a fazer verificação do quórum. Houve quórum, com a 

ausência dos vereadores: Delegado Washington, Jurandir Guedes, Hugo Tomé e 

Rodrigo Universo. O Presidente justificou a ausência dos vereadores Silvani Borges e 

Jurandir Guedes. Convidou para compor a TRIBUNA DE HONRA: Dr. Carlos Costa, 

Bruno – Assistente Social e Mateus – policial penal. 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 24: 1, pelo 2º Secretário. Em seguida, 

solicitou a 1ª Secretária a fazer a leitura do EXPEDIENTE: Ata da 2ª Sessão 

Ordinária, realizada em 22.02.22; Moção de Congratulações nº. 001/2022-CMR, de 

16/02/2022, de autoria do Vereador Nilton Cesar e vereadora Bella, que propõe Moção 

Congratulações ao PROJETO ORIGAMI; Indicação 007/22-CMR, de 22.02.22, de 

autoria do Vereador Neguinho Eletricista, que indica a necessidade da construção de 

uma ponte na Colônia Capetinga na estrada que dá acesso a escola e a Fazenda São 

Jorge; Indicação 008/22-CMR, de 23.02.22, de autoria do Vereador Evilázio Chaves, 

que indica a necessidade da recuperação e cascalhamento da estrada vicinal da 

Colônia Consolação; Indicação 010/22-CMR, de 23.02.22, de autoria do Vereador 

Nilton Cesar e Gabriel Salomão, que indica a necessidade da criação do Conselho 

Municipal da Juventude – FUMJUV; Indicação 011/22-CMR, de 23.02.22, de autoria 

do Vereador Leandro Onofre, que indicam a necessidade de aderir ao Programa de 

Educação Fiscal do Estado do Pará. Em Questão de Ordem, os autores de cada 

indicação abaixo solicitaram ao Presidente a inclusão na pauta: Indicação n. 019/22-

CMR, de autoria do vereador Evilázio Chaves, que indica a necessidade da 

recuperação e conclusão da camarada asfáltica da Avenida José Pereira Lima, no 

setor Santos Dumont; Indicação n. 017/22-CMR, de autoria dos vereadores Marcos 

Sérgio e Hugo Tomé, que indica a necessidade da camada asfáltica da avenida Moju, 

no setor Santos Dumont; ; Indicação n. 013/22-CMR, de autoria do vereador Zé 

Roberto, que indica a necessidade da construção do hospital da criança; Indicação n. 

014/22-CMR, de autoria do vereador Zé Roberto, que indica a necessidade da 

construção do hospital especifico para a saúde do homem; Indicação n. 015/22-CMR, 

de autoria do vereador Zé Roberto, Assunto: Aeronave UTI Saúde é vida. O Presidente 

acatou as solicitações sopra citadas e determinou a 1ª Secretária a fazer leitura das 
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respectivas indicações apresentadas. Após, o Presidente passou a palavra ao um dos 

autores da Moção 001/22- CMR para apresentar defesa à mesma. Assumiu a tribuna o 

vereador Nilton César, que defendeu a matéria enfatizando a importância desse 

grande projeto ORIGAMI, e solicitou o apoio dos colegas para aprovação da mesma. 

Defendeu a matéria à vereadora Bella, que também defendeu a matéria enfatizando a 

importância da mesma, e solicitou o apoio dos colegas em sua aprovação. Em seguida, 

Presidente apresentou em discussão a referida moção. Discutiu a matéria a vereadora 

Silvani Borges, que pediu desculpas ao senhor Carlos Costa que até quis ir visitá-lo, 

mas não teve como, mas parabenizou toda sua equipe do projeto ORIGAMI, por ser de 

grande importância na recuperação daqueles detentos, e a matéria tem o seu total 

apoio. Como ninguém mais se manifestou, o Presidente apresentou em votação a 

Moção 001/22- CMR. FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. Em seguida o 

Presidente suspendeu a sessão por até cinco minutos para entrega da referida moção. 

Após, declarou reaberta a presente sessão. E passou a palavra ao autor do 

Requerimento n. 002/22-CMR. Assumiu a tribuna o vereador Denison Moreira, disse 

que é de enorme satisfação poder divulgar nesta casa a nova diretoria eleita para o 

triênio próximo da OAB. Uma entidade fundamental em defesa dos direitos como base 

a Constituição Federal. E convidou o Dr. Marcelo Mendanha para fazer uso da palavra 

como Presidente da nova Diretoria da OAB. Fez uso da palavra o Dr. Marcelo 

Mendanha - Presidente da OAB, que contou a importância desse órgão em defesa do 

direitos a humanidade. E tem como compromisso cumprir o juramento que fez de 

compromisso com aquilo que foi eleito para fazer, tudo em base na Constituição 

Federal. E apresentou os membros da nova diretoria da OAB para o triênio próximo. 

Em Questão de Ordem, o vereador Evilázio Chaves apresentou Requerimento Verbal 

que solicita a antecipação das sessões de quinta-feira e sexta-feira para ser realizadas 

após esta, por que alguns vereadores estarão em viagem para Belém a partir de 

amanhã em busca de algumas emendas para o nosso município, haja vista que há 

matéria que precisam ser aprovadas ainda nesse período de sessões. O Presidente 

apresentou em discussão o referido Requerimento Verbal apresentado. Como ninguém 

discutiu, o mesmo foi à votação. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Nas 

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

para a próxima sessão ordinária que acontecerá logo após esta. E por não haver mais 

o que deliberar, deu por encerrada esta sessão às dez horas e quarenta e dois 

minutos. Pela aprovação. Gabriel Salomão ________________ Presidente. Bella 

______________ 1ª Secretária. Denison Moreira ________________ 2ª Secretaria.  * 
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