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ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 
 

Às nove horas, do dia vinte e três do mês de março, 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 a 1ª 

Secretária a fazer verificação do quórum. Houve quórum, com a ausência da vereadora 

Silvani Borges, que foi justificada pelo Presidente informando que ela teve que levar 

sua mãe ao hospital. 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 37: 5, pelo 2º Secretário. Em seguida, solicitou a 1ª Secretária a 

fazer a leitura do EXPEDIENTE: Ata da 7ª Sessão Ordinária, realizada em 22.03.22; 

Indicação 035/22-CMR, de 23.03.22, de autoria dos Vereadores Prof. Marcos Sérgio e 

Hugo Tomé, que indicam a necessidade da pavimentação asfáltica da Rua Maranhão, 

no Setor Santos Dumont; Indicação 036/22-CMR, de 23.03.22, de autoria do Vereador 

Prof. Marcos Sérgio que indica a necessidade da reforma da Praça Josefa Lopes 

Ferreira, no Setor Santos Dumont; Indicação 045/22-CMR, de 23.03.22, de autoria do 

Vereador Evilázio Chaves, que indicam a necessidade de sinalização e redutor de 

velocidade no cruzamento da Avenida Marechal Rondon com a Rua Benedito Candido 

Gomes, no Setor Serrinha; Indicação 046/22-CMR, de 23.03.22, de autoria do 

Vereador Gabriel Salomão, que indica a necessidade da pavimentação asfáltica da Rua 

13 de Maio, no Setor Santos Dumont. Pela ordem o vereador Denison Moreira solicitou 

ao Presidente que incluísse na pauta a Indicação 052/22-CMR, de 23.03.22, de sua 

autoria, que indica a necessidade de realização da pavimentação asfáltica da Rua 

Geovane Queiroz, Avenida Tupinambas, no setor Novo Horizonte; Oficio n. 

42931/2022-SER-PA, ao presidente da Câmara Municipal de Redenção, em resposta 

ao oficio n. 001/2022-CMR; Oficio n. 056/GPM, ao Presidente da Câmara Municipal de 

Redenção, em resposta ao oficio de n. 011/22-CMR. Em seguida, o Presidente 

suspendeu a sessão por até cinco minutos para ouvirem o Secretário de Segurança 

Pública do Município de Redenção – senhor Carlos Vonei. Em seguida, o Presidente 

declarou reaberta a presente sessão. Após, o Presidente declarou reaberta a presente 

sessão, e declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: Assumiu a tribuna o vereador 

Denison Moreira, que defendeu a indicação de sua autoria e pediu a atenção do Poder 

executivo para executa-la. Por não haver matérias as serem deliberadas a Ordem do 

dia, o Presidente declarou aberta a fase de EXPLICAÇÂO PESSOAL: todos 

dispensaram o uso da fala. Nas considerações finais: O Presidente agradeceu a 

presença de todos, e os convidou para a próxima sessão ordinária que acontecerá 
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amanhã no horário regimental. E por não haver mais o que deliberar, deu por encerrada 

esta sessão às onze horas e nove minutos. Pela aprovação. Gabriel Salomão 

________________ Presidente. Bella ______________ 1ª Secretária. Hugo Tomé 

________________ 2º Secretário. Denison Moreira ________________ Vice-

Presidente. **************************************************************************************  
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