
1 

 

 
ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 
 

Às onze horas e cinquenta e oito 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 23: 1, pelo 2º Secretário. Em seguida, solicitou a 1ª Secretária a fazer a leitura 
do EXPEDIENTE: Ata da 24ª Sessão Ordinária, realizada em 22.06.2022. Em 
seguida, o Presidente declarou aberta a fase de TEMA LIVRE: Assumiu a tribuna a 
vereadora Silvani Borges, disse que está nessa casa de leis e sempre jogou limpo, 
assim como os demais vereadores, e todos que estavam aqui percebeu o 
posicionamento desta casa contra secretários que se achavam que era prefeito. Foram 
feitas 16 audiências e gastos de R$ 600.000.00 para elaboração do Plano Diretor 
municipal, mas pelo jeito eles fizeram apenas copiar um modelo de projeto de outra 
cidade; mas o prefeito já cobrou da empresa responsável por que ontem ficou claro que 
foi um contra c e contra o v, não podem aceitar. Ressaltou que o mamógrafo pode 
haver vários pais, mas mãe há só uma. E cobrou transparência, portanto cobrou dos 
secretários para que essa transparência aconteça, e ontem mostraram que não dizem 
amém para tudo, cobraram sim a valorização do trabalho desta casa. Assumiu a tribuna 
o vereador Evilázio Chaves, que desejou ao presidente desta casa boas vindas ao 
MDB que irá reforçar ainda mais esse partido e que grandes lideranças assim é bem 
vinda. E o parabenizou pela coragem de apresentar o nome como pré-candidato a 
Deputado Estadual, e muitos irão reconhecer a humildade que vem conduzindo os 
trabalhos desta casa, portanto, já o desejou boa sorte, e só de colocar o nome já tem o 
seu respeito e tem certeza que o mesmo, caso ser eleito, ira sim ser um grande 
representante. 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 
desejou a todos um bom recesso, agradeceu a presença de todos, e os convidou para 
a próxima sessão ordinária que acontecerá no mês de agosto, no horário regimental. E 
por não haver mais o que deliberar, deu por encerrada esta sessão às doze horas e oito 
minutos. Pela aprovação. Gabriel Salomão ________________ Presidente. Bella 
______________ 1ª Secretária. Denison Moreira ________________ 2º Secretário. *** 
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