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ATA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 
 

Às onze e quarenta e cinco minutos, do dia vinte e dois 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 Gabriel Salomão, auxiliado pelos vereadores Bella na 1ª 
Secretaria, Denison Moreira na 2ª Secretaria. Solicitou a 1ª Secretária a fazer 
verificação do quórum. Houve quórum, com a ausência dos vereadores, Rodrigo 
Universo, Nilton César e Delegado Washington. O Presidente justificou a ausência dos 
vereadores: Nilton César que teve um problema de saúde, Delegado Washington,  que 
estar exercendo atividade parlamentar e Rodrigo Universo, que também estar em 
atividade parlamentar. 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 29: 1, pelo 2º Secretário. Em seguida, solicitou a 1ª Secretária a fazer a leitura 
do EXPEDIENTE: Ata da 23ª Sessão Ordinária, realizada em 22.06.2022. Em 
Questão de Ordem, o vereador Neguinho Eletricista, solicitou ao Presidente para 
incluir na pauta a Indicação n. 128/22-CMR, de autoria dos vereadores Leandro Onofre 
e Neguinho Eletricista, que indica a construção de dois retornos na Avenida Marechal 
Rondon, sendo um retorno antes da ponte e outro depois da ponte, próximo ao 
Supermercado Bom Preço. O Presidente acatou a referida solicitação e determinou a 1ª 
Secretária a realizar a leitura da referido indicação apresentada. Na sequencia, 
declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: assumiu a tribuna o vereador Evilázio 
Chaves, que parabenizou o Presidente pela atitude de fazer esse reajuste de salarial 
para os servidores da Câmara Municipal, algo que é garantido por lei. Informou que 
recebeu uma reclamação agora pouco dos oradores do setor Alto Paraná sobre a falta 
de água, e cobrou da empresa BRK providencias sobre essa falta de água por que ela 
não vem cumprindo com suas obrigações. Derma mais uma chance para essa empresa 
e caso não executar o projeto firmado entre a prefeitura precisam executar esse 
contrato de vez. Em aparte, o vereador Zé Roberto, que mais uma vez informou que 
precisam utilizar do espaço da fazenda dos Vanzetos, onde possa fazer uma barragem 
que poderá sustentar até dez Redenção. Precisam buscar fazer isso com 
responsabilidade e enquanto pessoas que estão cuidado do povo poderão ficar na 
história. Continuou o vereador Evilázio Chaves, que afirmou que essa empresa BRK até 
hoje não cumpriu com o seu projeto pela qual ela firmou com a prefeitura, inclusive de 
construir um reservatório de água em nossa cidade, e a ideia do vereador Zé Roberto já 
estar dentro desse projeto, mas a empresa não cumpriu. Cobrou através de uma 
indicação verbal, e pediu para a casa oficializar o governo municipal sobre o trecho da 
Avenida Hemenegilda, no setor Jardim Cumaru, que precisa ser pavimentada. 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 que acontecerá logo 
após esta. E por não haver mais o que deliberar, deu por encerrada esta sessão às 
onze horas e cinquenta e sete minutos. Pela aprovação. Gabriel Salomão 
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________________ Presidente. Bella ______________ 1ª Secretária. Denison 
Moreira ________________ 2º Secretário. **************************************** 
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