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ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 
 

Às doze horas e dezenove minutos, do dia dezenove 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 Denison Moreira, que convidou o vereador Nilton César para 

lhe auxiliar na 2ª Secretaria e a vereadora Bella na 1ª Secretaria. Solicitou a 1ª 

Secretária a fazer verificação do quórum. Houve quórum, com a ausência dos 

vereadores Hugo Tomé, Delegado Washington, Leandro Onofre e Gabriel Salomão. O 

Presidente justificou a ausência dos vereadores Hugo Tomé, Gabriel Salomão, 

Delegado Washington, Leandro Onofre estão em viagem a trabalho desta 

municipalidade. 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 55: 17, 

pelo 2º Secretário. Em seguida, solicitou a 1ª Secretária a fazer a leitura do 

EXPEDIENTE: Ata da 19ª Sessão Ordinária, realizada em 19.05.22; Projeto de Lei 

Complementar nº 006/22- GPM de 20.04.22, de autoria do Poder Executivo, que 

autoriza a permuta de 3.000 metros de áreas de Município de Redenção-PA, no 

Loteamento Independência com a Empresa Buriti Imóveis LTDA, com áreas a ela 

pertencentes e que integram o Parque Ambiental Municipal e, dá outras providências. 

Após, declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: Todos os vereadores dispensaram o uso 

da palavra. Em seguida, o Presidente declarou aberta a ORDEM DO DIA: Foi 

apresentado em discussão em 2º turno o Projeto de Lei Complementar nº 006/2022 – 

GPM. Como ninguém se manifestou, o mesmo foi apresentado em votação em 2º turno. 

FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Em seguida, o Presidente apresentou em 

discussão em 2º turno o Projeto de Lei Complementar n. 007/2022-GPM 007(Emenda 

Modificativa 001/22-CMR em anexo). Como ninguém se manifestou, o mesmo foi à 

votação em 2º turno. FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Por não haver mais 

matérias a serem deliberadas na Ordem do Dia, o senhor Presidente passou a sessão 

ordinária a fase de EXPLICAÇÃO PESSOAL: Fez uso da palavra o vereador Nilton 

César, que pediu para monitorar melhor a questão urbanização da nossa cidade para 

que no futuro não venham votar matérias de permutas de áreas do municípios com 

particulares. Assumiu a tribuna o vereador Neguinho Eletricista, que cobrou da 

Secretaria de Obras mais atenção aos setores Bela Vista, São José e Serrinha e 

Marechal Rondon, para que façam limpeza com urgência nesses bairros, por que o 

material que está sendo jogado nas ruas não é de boa qualidade, precisa colocar o 

carro pipa para rodar. Assumiu a tribuna o vereador Zé Roberto, disse que admira o 

trabalho do vereador Neguinho Eletricista, e afirmou que estar muito preocupado e deu 

uma sugestão e pediu ao gestor municipal, juntamente com o secretario de educação 
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que leve para as nossas escolas para buscar a Deus através de oração, pro que tem 

isto nos últimos dias jovens tirando sua própria vida, e precisam incentivar os nossos 

jovens a buscar a Deus, esta casa precisa também precisam também levar seriamente 

a Deus. e acredita que no inicio das aulas precisam de oração e no final também, pro 

que o mundo que estão vivendo estar muito incrédulo, e cosias que raramente viam 

agora estar exposto. Entende que Deus deixou o homem e a mulher para serem felizes, 

não julgador, mas pediu para cada cidadão de Redenção, estado e país que buscasse 

mais a Deus, pro que precisam sim aumentar nossa fé pra crescer a esperança da 

nossa salvação. E pediu para fazer um minuto de silencio em homenagem às pessoas 

que partiram nos últimos. Assumiu a tribuna a vereadora Silvani Borges, disse que já 

fez uma reivindicação ao governo no passado em relação à necessidade de cada 

escola ter a presença de um assistente social em todas as escolas, por ser uma federal, 

e já foi aprovada uma municipal, mas ainda o governo municipal ainda não colocou em 

pratica, portanto, acha que precisam tomar medidas urgentes, para que os direitos dos 

nossos jovens sejam garantidos. E pediu ajuda aos colegas por que no mês que vem 

ira sim entrar com essa matéria e sabe que se há lei que ampara os nossos jovens e 

poderão puxar recursos para esse fim. Nas considerações finais: O Presidente 

agradeceu a presença de todos, e os convidou para o próximo período de sessões que 

terão início a partir do dia vinte de junho do corrente ano, no horário regimental. E por 

não haver mais o que deliberar, deu por encerrada esta sessão às doze horas e 

quarenta minutos. Pela aprovação. Denison Moreira ________________ Presidente. 

Bella ______________ 1ª Secretária. Nilton César ________________ 2º Secretário. * 
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