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ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 
 

Às nove horas e quarenta minutos, do dia vinte do mês de junho, 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, auxiliado pelos vereadores Bella na 1ª Secretaria e 
Hugo Tomé na 2ª Secretaria. Solicitou a 1ª Secretária a fazer verificação do quórum. 
Houve quórum, com a ausência dos vereadores Neguinho Eletricista, Rodrigo Universo 
e Gabriel Salomão. O Presidente justificou a ausência de todos os vereadores 
ausentes. 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 23: 3, 
pelo 2º Secretário. Em seguida, solicitou a 1ª Secretária a fazer a leitura do 
EXPEDIENTE: Ata da 20ª Sessão Ordinária, realizada em 19.05.22; Projeto de Lei 
Complementar nº 008/22- GPM de 25.05.22, de autoria do Poder Executivo, que 
dispõe sobre a política urbana e ambiental do Município e institui o “Plano Diretor 
Participativo de Desenvolvimento Urbano e Sustentável do Município de Redenção” de 
acordo com o disposto no Art. 40 da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – 
Estatuto da Cidade e, dá outras providências; Projeto de Lei Complementar nº 
009/22- GPM de 07.06.22, de autoria do Poder Executivo, que cria o Plano Integrado de 
Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores Públicos do Município de Redenção–
PA, e estabelece Normas Gerais de Enquadramento e, dá outras providências; Projeto 
de Lei Complementar nº 010/22- GPM de 14.06.22, de autoria do Poder Executivo, 
que institui o Plano de Carreira dos Procuradores do Município de Redenção–PA, e, dá 
outras providências; Moção de Congratulações nº. 010/2022-CMR, de 20/06/2022, de 
autoria do Vereador Denison Moreira, que propõe Moção Congratulações a Imprensa; 
Indicação 118/22-CMR, de 20.06.22, de autoria do Vereador Gabriel Salomão, que 
indica a necessidade de promover a cultura e comercio popular no espaço cultural 
Dyego Rodrigues da Silva (FOI RETIRADA DE PAUTA EM FUNÇÃO DA AUSÊNCIA 
DO AUTOR); Indicação 120/22-CMR, de 20.06.22, de autoria da Vereadora Bella que 
indica a necessidade para que seja construído pontos de apoio para os alunos da Rede 
Publica Municipal de Ensino para que os mesmos não fiquem ao relento a espera do 
transporte escolar; Indicação 121/22-CMR, de 20.06.22, de autoria dos Vereadores 
Neguinho Eletricista e Evilázio Chaves, que Reitera a indicação n°038/22 pavimentação 
asfáltica da Rua Carlos Ribeiro no Setor Bela Vista; Oficio n. 0113/2022-GPM, ao 
presidente da Câmara Municipal, que encaminha cópia do Memorando n. 0290/2022-
Secretaria de Obras, em resposta as indicações deste parlamento.  Após, o Presidente 
declarou fez ENCAMINHAMENTO: Para a Comissão de Justiça e Redação Final o 
Projeto de Lei Complementar nº 008/22-GPM; Para a Comissão desenvolvimento e 
Habitação Projeto de Lei Complementar nº 008/22-GPM; Para a Comissão de 
Justiça e Redação Final o Projeto de Lei Complementar nº 009/22-GPM; Para a 
Comissão de Justiça e Redação Final o Projeto de Lei Complementar nº 010/22-
GPM. Em seguida, o Presidente passou a palavra ao autor da Moção n. 010/22-CMR 
para apresentar defesa a mesma. Assumiu a tribuna o vereador Denison Moreira, que 
primeiramente convidou todos os profissionais da imprensa a compor a tribuna de 
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honra desta casa de leis. Cumprimentou todos presentes, em especial aos profissionais 
da imprensa. Disse que no dia 1º de junho é comemorado o dia nacional da imprensa, e 
teceu palavras de elogios e reconhecimentos a esta classe de grande importância para 
a população de modo geral e solicitou o apoio dos colegas vereadores na aprovação 
dessa homenagem. Em seguida, o Presidente apresentou em discussão a referida 
moção. Discutiu a matéria o vereador Zé Roberto, que cumprimentou a todos 
presentes e também teceu palavras de elogios a imprensa do nosso município, classe 
essa que hoje recebe uma merecida homenagem e hipotecou o seu apoio a referida 
matéria. Discutiu a matéria a vereadora Silvani Borges, que também teceu palavras de 
elogios a classe de imprensa do nosso município que hoje recebe essa merecida 
homenagem. Ver que o vereador Denison Moreira fez escolha a dedo dos 
homenageados e sabe da importância dessa classe para a sociedade organizada, 
portanto, parabenizou a todos e hipotecou apoio a matéria. Discutiu a matéria o 
vereador Delegado Washington, que parabenizou a classe da imprensa da nossa 
cidade no mês que se comemora esse trabalho. Entende a importância e os 
parabenizou pelo seu dia e o trabalho que desenvolvem, portanto, se sente muito feliz 
em poder contribuir com essa homenagem. Discutiu a matéria o vereador Nilton César, 
que parabenizou o autor da matéria, mas antes disse um pouco sobre a sua viagem a 
Barretos e informou que foi inaugurada no município de Barretos uma casa de apoio 
que receberá os pacientes de Redenção que estão na luta contra o câncer. Só sabe do 
tamanho da importância dessa casa de apoio quem estar passando ou passou por esse 
problema chamado câncer. De publico agradeceu a cada vereador que apoio sua ideia 
para incluir no orçamento do município para conseguir colocar em prática essa ideia. E 
sobre a imprensa disse que fica um pouco difícil falar depois dos colegas, mas disse 
que o senhor Aroldo Araújo, profissional da área, o senhor Deus precisou dele. 
Lembrou-se do Wilson Batista desde época da rádio, contou parte da história da 
imprensa em nosso município e parabenizou a todos os homenageados nesta manhã. 
Discutiu a matéria o vereador Leandro Onofre, que cumprimentou a todos presentes, 
disse a imprensa: muito obrigado pelo trabalho que fazem em prol da sociedade. Esta 
classe tem ajudado no desenvolvimento de Redenção e cidades vizinhas, e firmou o 
seu voto favorável à matéria. Como também parabenizou o autor dessa importância 
matéria que valoriza o trabalho dessa classe. Como ninguém mais se manifestou o 
Presidente apresentou em votação a Moção nº. 010/2022-CMR. Foi aprovada por 
unanimidade. FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. Na sequencia, suspendeu a 
sessão por até dez minutos para fazerem a entrega da moção aos homenageados. 
Após, o Presidente declarou reaberta a presente sessão, 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: Todos os vereadores dispensaram o uso da fala. 
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 trinta dois 
minutos. Pela aprovação. Denison Moreira ________________ Presidente. Bella 
______________ 1ª Secretária. Hugo Tomé ________________ 2º Secretário. *** 
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