
1 

 

 
ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 
 

Às nove horas e vinte e cinco minutos, do dia dezesseis do mês de maio, 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 Secretária a fazer 
verificação do quórum. Houve quórum, com a ausência dos vereadores Hugo Tomé, 
Delegado Washington e Rodrigo Universo. Em seguida, solicitou a todos a ficar de pé 
em saudação as Bandeiras Nacional, Estadual e Municipal. Na sequencia, foi lido um 
trecho bíblico: Salmos 26: 1, pelo 2º Secretário. Em seguida, solicitou a 1ª Secretária a 
fazer a leitura do EXPEDIENTE: Ata da 15ª Sessão Ordinária, realizada em 28.04.22; 
Projeto de Lei nº 003//22- GPM de 05.05.22, de autoria do Poder Executivo, que 
revoga as disposições contidas na Lei Municipal nº 731/17, bem como autoriza a 
Desafetação, Doação e Concessão de Uso de Bens Públicos ao Serviço Social do 
Comércio - SESC e, dá outras providências; Projeto de Lei nº 004//22-GPM de 
09.05.22, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a prestação de serviço 
voluntário do Município de Redenção-PA e, dá outras providências; Moção de 
Congratulações nº. 005/2022-CMR, de 16/05/2022, de autoria do Vereador Dr. 
Denison Moreira, que propõe Moção Congratulações as mães de Redenção, aqui 
representadas; Indicação 107/22-CMR, de 16.05.22, de autoria do Vereador Dr. 
Denison Moreira que indica a necessidade da pavimentação asfáltica na Avenida JK no 
Setor Planalto; Indicação 108/22-CMR, de 16.05.22, de autoria do Vereador Dr. 
Denison Moreira que indica a necessidade de reforma e construção de pontes na 
estrada da Colônia Viola Quebrada e Capetinga, na zona rural; Indicação 109/22-CMR, 
de 16.05.22, de autoria do Vereador Dr. Denison Moreira que indica a necessidade de 
limpeza e manutenção da Rua Gerudes Gomes no Setor Serrinha; Indicação 109/22-
CMR, de 16.05.22, de autoria do Vereador Dr. Denison Moreira que indica a 
necessidade de limpeza e manutenção da Rua Teodoro Prudente no Setor Serrinha. 
Memorando autoria do vereador delegado Washington, que comunica sua ausência nas 
sessões dizendo que está em viagem a Brasília-DF, entre o período 16 a 20 de maio de 
2021 a serviço dessa municipalidade e tratamento de saúde, e pediu justificação de sua 
ausência nas sessões decorrentes deste mês. Após a leitura, o senhor Presidente fez 
ENCAMINHAMENTO: Para a Comissão de Justiça e Redação Final o Projeto de 
Lei nº 003/22-GPM e o Projeto de Lei nº 004/22-GPM. Após, passou a palavra ao 
autor da Moção de Congratulações nº. 005/2022-CMR para apresentar defesa a 
mesma. Assumiu a tribuna o vereador Denison Moreira, que cumprimentou a todos 
presentes e apresentou a defesa a referida moção que ora apresenta e solicitou o apoio 
dos colegas por se tratar de pessoas de extrema importância na vida do ser humano 
que é as mães, e afirmou que ira homenagear algumas mães que representam todas 
as mães de nossa cidade pelo seu dia. Na sequencia, o Presidente colocou a referida 
moção em discussão. Discutiu a matéria o vereador Nilton César, que parabenizou o 
autor da matéria pela iniciativa e em homenagear a pessoa de tão significativa e 
elevada importância que são as mães. Ficou muito feliz pela homenagem e acredita 
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que se a sua mãe estivesse viva ela estaria aqui, mas a ver os rostos de cada mãe 
presente acredita que onde ela está ela se sente contemplada. Discutiu a matéria o 
vereador Zé Roberto, que também parabenizou a atitude do vereador Denison Moreira 
em homenagear as mães de Redenção, e fez comentários de elogios sobre sua mãe e 
contou parte de sua história quando criança e das dificuldades de sua mãe para cuidar 
dos filhos. Como ninguém mais discutiu, o Presidente apresentou em votação a 
presente moção. FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. E suspendeu a sessão por 
até dez minutos para se fazer as entrega das moções as mães representando todas as 
mães de Redenção pela passagem do dia das mães. Em seguida, o Presidente 
declarou reaberta a presente sessão ordinária, e declarou aberta a fase de TEMA 
LIVRE: Todos os vereadores dispensaram o uso da fala. Por não haver matérias a 
serem deliberadas na Ordem do Dia, o senhor Presidente passou a sessão ordinária a 
fase de EXPLICAÇÃO PESSOAL: Assumiu a tribuna o vereador Nilton César, disse 
que no mês de maio comemorasse o dia das mães, dia do gari, seu aniversário, o 
aniversário do vereador Denison Moreira, e pediu para que todos se sintam 
parabenizados e homenageados pelo seu dia. Destacou o aniversario de nossa cidade 
e também o povo que fez dela a ser polo desta região, portanto, parabenizou a cidade 
Redenção pelo seu aniversário. Assumiu a tribuna o vereador Zé Roberto, disse que foi 
um momento importante que aconteceu nesta casa essa homenagem para as mães de 
nossa cidade e parabenizou o vereador Denison Moreira por esta iniciativa. 
Parabenizou o seu pai, que se estivesse vivo este é o mês do seu aniversario também. 
Também o da sua esposa que completa ano também neste mês. Disse que estão em 
ano politico e há muitos candidatos vem à Redenção em busca de votos. Lembrou que 
foi candidato a deputado por duas vezes e foi muito bem votado, mas devido o numero 
grande de candidatos não conseguiram fazer nenhum representante, e hoje continua 
ter muitos candidatos e espera que possam fazer representantes, por que Redenção se 
encontra com dificuldades de se ter um. Pediu para olhar com bons olhas e fazer um 
estudo. Bom seria se fizesse uma pesquisa e o mais cotado seria o nosso candidato, e 
espera que cada candidato seja iluminado por Deus nas próximas eleições e que bom 
seria se tivessem pelo menos cinco representantes. Disse que se dividisse o nosso 
Estado em dois talvez teriam sucesso em eleger representantes de nossa região. 
Assumiu a tribuna a vereadora Silvani Borges, que justificou sua ausência do mês 
passado onde ficou por treze dias internada no hospital com sua mãe, mas acredita que 
logo a sua mãe voltara com a sua vida normal. Agradeceu aos colegas e a população 
que vem lhe entendo pelo momento que estar passando, por que todos sabem que a 
sua vida é sua mãe e que tudo que faz é pensando nela para que tenha orgulho de sua 
pessoa e cuida dela com o mesmo amor que ela sempre cuidou de seus filhos. Veio 
para Redenção e se sente muito acolhida e hoje é uma representante do município de 
Redenção e parabenizou a cada cidadão redencense que comemora o aniversário 
desta cidade linda. Parabenizou o Gari pelo seu dia que também é comemorado neste 
mês sendo que ano passando fez uma moção de aplausos para esta classe 
trabalhadora. Também este mês foi comemorado o dia do Assistente Social e 
parabenizou todos os profissionais da área.  E também o dia mundial da enfermagem, o 
profissional que cuida das pessoas que passam por momento de fragilidade na área da 
saúde. Contou detalhes do problema de saúde de sua mãe estar passando, como 
também o seu processo de tratamento, espera em Deus que logo estará totalmente 
recuperada. Assumiu a tribuna o vereador Denison Moreira, que parabenizou a sua 
esposa pela passagem do seu aniversário. Apresentou defasa as duas indicações de 
sua autoria, mostrando fotos que detalha a dificuldade de transitar nessas ruas e conto 
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com o apoio do Secretário de Obras para dá atenção especial a essas ruas em sua 
recuperação. Em aparte o vereador Nilton César, pediu para que o município fique 
atento ao escoamento das águas dessas ruas, por que essa rua apresentada foi 
pavimentada e não foi observado a questão do escoamento, por isso veio a ficar tão 
prejudicada novamente. Em aparte o vereador Zé Roberto, disse que deve ser feito 
uma comissão para percorrer esta cidade para procurar os locais de prioridades para as 
devidas providencias do gestor municipal, por que tem rua que precisam de 
recuperação mais urgente, onde meio hora de chuva tem dificuldade de passagem. 
Portanto, sugeriu a criação dessa comissão, para que o prefeito atente de forma rápida 
para as ruas que são prioridades em se fazer a recuperação, por que entende que o 
prefeito tem muita vontade de fazer. Continuou o vereador Denison Moreira, disse que 
comunga da visão do vereador Zé Roberto e quer fazer parte desta comissão citada 
pelo mesmo, e também tem a mesma visão do vereador Nilton César em relação a 
necessidades dessas ruas serem asfaltadas com um sistema de drenagem. Foi 
cobrado pelos moradores da Rua Xavante a recuperação dessa rua e espera que o 
secretário de obras venha dá uma atenção especial a esta rua. Nas considerações 
finais: O Presidente agradeceu a presença de todos, e os convidou para a próxima 
sessão ordinária amanhã, no horário regimental. E por não haver mais o que deliberar, 
deu por encerrada esta sessão às onze horas e quarenta e oito minutos. Pela 
aprovação. Gabriel Salomão ________________ Presidente. Bella ______________ 
1ª Secretária. Hugo Tomé ________________ 2º Secretário. ********* 
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