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ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 
 

Às onze horas e trinta cinco 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 e Denison Moreira na 2ª Secretaria. Solicitou a 1ª Secretário a fazer 
verificação do quórum. Houve quórum, com a ausência dos vereadores Delegado 
Washington, Jurandir Guedes, Hugo Tomé, Silvani Borges e Rodrigo Universo. 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 33: 1, 
pelo 2º Secretário. Em seguida, solicitou a 1ª Secretária a fazer a leitura do 
EXPEDIENTE: Ata da 4ª Sessão Ordinária, realizada em 23.02.22; Projeto de Lei 
Complementar nº 003/22- GPM de 21.02.22, de autoria do Poder Executivo, que 
institui o Regime de Previdência complementar no âmbito do Município de Redenção – 
OS, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo Regime 
de Previdência que trata o art. 40 da Constituição Federal, autoriza a adesão a plano 
de benefícios de Previdência Complementar e, dá outras providências. Na sequencia, o 
Presidente declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: Assumiu a tribuna o vereador 
Evilázio Chaves, que comentou sobre a indicação de sua autoria que trata sobre a 
pavimentação da José Pereira Lima, enfatizou a necessidade de sua recuperação e 
cobrou isso do Governo Municipal. Também cobrou junto com a vereadora Bella a 
recuperação da estrada que dá acesso a Colônia Centro dos Morais. Sobre a colônia 
Consolação também pediu providencias para recuperação das estradas, colônia Estiva 
também cobrou recuperação das estradas. Por fim, parabenizou o Presidente e todos 
os vereadores e desejou um ótimo ano de trabalhos com muitas conquistas. Destacou 
a vinda do Governador a Redenção e o prefeito Marcelo conseguiu a pavimentação da 
Rua Marechal Rondon e uma ambulância. Assumiu a tribuna o vereador Zé Roberto, 
que destacou a visita do governador a Redenção, e o que lhe fez ir naquele evento tão 
importante foi a responsabilidade, como também o prefeito Marcelo. A população não 
vai esquecer essas autoridades pelos feitos que vem fazendo em prol de Redenção. 
Convidou os vereadores para acompanhar a construção dessa pavimentação asfáltica 
para não acontecer como aconteceu com o asfalto que liga Redenção ao aeroporto, 
que não teve qualidade, e com menos de um ano já precisou fazer remendos. E espera 
que isso não se repita. Disse que tem procurado um deputado e ontem teve um dialogo 
e afirmou que ira sim voltar as atividades. E viajara a Belém em busca de melhoras 
para Redenção. E precisam criar equipes profissionais de esportes para concorrer em 
outros centros. E está muito feliz em poder estar representando o povo nesta casa de 
leis. Fica muito feliz em poder somar com o governador do Estado e o Deputado 
Gustavo Seffer, e afirmou que é um cara de pulso com vontade de trabalhar. Assumiu a 
tribuna o vereador Nilton Cesar, que agradeceu aos vereadores pela semana, 
agradeceu o companheirismo dos colegas e reconheceu o Rotary Clube que hoje é o 
dia internacional dele, clube esse que tem unido voluntários do mundo inteiro, uma 
instituição sem fins lucrativos e fica o seu reconhecimento a essa entidade. Em 
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seguida, o Presidente declarou aberta a ORDEM DO DIA: (Ausente os vereadores Delegado 

Washington, Jurandir Guedes, Hugo Tomé, Rodrigo Universo e Silvani Borges) Apresentou em 
discussão em 2º turno o Projeto de Lei Complementar nº 003/22- GPM. Como 
ninguém se manifestou, o Presidente apresentou em votação em 2º turno o Projeto de 
Lei Complementar nº 003/22- GPM. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Nas 
considerações finais: O Presidente agradeceu a presença de todos, e os convidou 
para o próximo período de sessões ordinárias do mês de março. E por não haver mais 
o que deliberar, deu por encerrada esta sessão às onze horas e cinquenta e um 
minutos. Pela aprovação. Gabriel Salomão ________________ Presidente. Bella 
______________ 1ª Secretária. Denison Moreira ________________ 2º Secretário.  
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