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

ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 
 

Às dez horas, do dia vinte e dois do mês de agosto, 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 Delegado Washington na 1ª 
Secretaria, Rodrigo Universo na 2ª Secretaria. Solicitou a 1ª Secretária a fazer 
verificação do quórum. Houve quórum, com a ausência dos vereadores Renival, Hugo 
Tomé, Bella, Marcos Sérgio e Gabriel Salomão. Em seguida, solicitou a todos a ficar de 
pé em saudação as Bandeiras Nacional, Estadual e Municipal. Na sequencia, foi lido 
um trecho bíblico: Eclesiastes 2: 15, pelo 2º Secretário. Em seguida, solicitou ao 1º 
Secretário a fazer a leitura do EXPEDIENTE: Ata da 25ª Sessão Ordinária, realizada 
em 22.06.22; Projeto de Lei nº 002/22- CMR de 22.06.22, de autoria do Vereador 
Denison Moreira, que dispõe sobre a Instituição do DIA DA IMPENSA no âmbito de 
Redenção e, dá outras providencias; Indicação 129/22-CMR, de 22.08.22, de autoria 
da vereadora Bella, que indica a necessidade da pavimentação asfáltica, esgoto e 
iluminação da Rua da Prata no setor São José; Indicação 130/22-CMR, de 22.08.22, 
de autoria do vereador Nilton César que indica a necessidade da instalação de 
banheiros químicos nos pontos de taxe e moto taxe que não possuem esses dispositivo 
(FOI RETIRADA DE PAUTA A PEDIDO DO AUTOR); Indicação 131/22-CMR, de 
22.08.22, de autoria do vereador Evilázio Chaves que indica a necessidade da 
implantação de redutores de velocidade (quebra molas) na avenida Olga Lustosa, no 
setor  Planalto II; Oficio n. 1027/22-CCCT/DIPLA/GAB/SEDOP, Assunto: Convênio n. 
73/22 – Pavimentação asfáltica em cbuq com drenagem superficial e profunda, 
calçadas dotadas de acessibilidade, ciclovia e sinalização vária da avenida Marechal 
Rondon, Município de Redenção, neste Estado; Oficio n. 0141/22-GAB/PMR, Assunto: 
Resposta as indicações 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, e 128/2022-CMR; 
Oficio n. 0132/2022 – GAB/PMR, Assunto: Resposta a Indicação n. 118/2022-CMR; 
Oficio n. 2147/DIORF/SECOG/SECEX/MDR, Assunto: Liberação de recursos 
financeiros; Acordão n. 39.589, Processo n. 062002.2019.2.000, referente a prestação 
de constas do vereador Evilázio Chaves do ano de 2019; Oficio n. 140-GAB/PMR, 
assunto: resposta a indicação 113/2022 – CMR. Em seguida, o Presidente fez 
ENCAMINHAMENTO: Para a Comissão de Justiça e Redação Final o Projeto de 
Lei nº 002/22-CMR. Após, o Presidente declarou aberta a fase de TEMA LIVRE. Mas 
antes, o Presidente interino Denison Moreiara passou a cadeira de presidente ao 
vereador Gabriel Salomão que acabara de chegar nesta casa de leis. Assumiu a tribuna 
o vereador Nilton César, que comentou sobre a sua indicação que pede banheiros 
químicos em alguns pontos de taxi e moto taxi, por ser uma necessidade, por que 
esses estabelecimentos estão improvisando para fazer suas necessidades em 
banheiros de lonas, e acha que precisam dá um pouco mais de conforto e dignidade a 
esses trabalhadores. Comentou sobre a questão do suicídio que estar acontecendo no 
mundo, brasil, Estado e Redenção não é diferente, ontem aconteceu algo assim na 
família de um colega parlamentar. Precisam elaborar um plano mais eficientes para 
evitar esses suicídios. Por não haver matérias a serem deliberadas na Ordem do Dia, o 
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senhor Presidente passou a sessão ordinária a fase de EXPLICAÇÃO PESSOAL: 
Assumiu a tribuna a vereador Zé Roberto, que desejou ao Presidente deste Poder 
Legislativo e a todos os candidatos que colocam o nome a disposição da sociedade 
para as próximas eleições. Tem certeza que o jovem Gabriel Salomão ira sim 
representar o Pará como um todo, de forma satisfatória. Entende que o jovem tem no 
seu coração uma pessoa conceituada, que ira servir o seu próximo. Sabe que não é 
fácil entrar na politica e Redenção, hoje tem varias candidatos, mas se dirige ao 
Presidente que tem mostrado força e desejo de fazer o melhor. Chamou atenção para a 
PA 287, onde já foi alvo de muitos acidentes e pediu para colocar em cada espaço da 
sinalização vertical placas de direcionamento das curvas. Assumiu a tribuna a 
vereadora Silvani Borges, disse que se sente muito feliz em ter o vereador Gabriel 
Salomão como uma opção nesta política, que colocou o seu nome para concorrer cargo 
na ALEPA e crer que serão sim muito bem representados por ele. Disse que hoje sua 
mãe faz 57 anos, porem ainda se encontra na UTI, no entanto, Deus tem lhe mostrado 
a cada dia o quanto Ele é bom, por que a sua mãe a cada dia tem melhorado. 
Agradeceu a cada colega pela parceria em lhe apoiar nesse momento tão difícil em sua 
vida. Se solidarizou com o seu amigo Renival, e falar mais uma vez que precisam 
descruzar os braços, sendo que no primeiro ano apresentou um projeto de lei em que 
exige de forma obrigatória a presença de um psicólogo e um assistentes social nas 
escolas, com intuito de evitar esses óbitos, sendo que a lei federal é uma lei que 
precisam ser cumprida e que assim poder inibir esses casos de suicídios. Não podem 
cruzar os braços e continuar perdendo as crianças. Ressaltou que quem comete 
suicídio ela não quer se matear, ela quer matar aquela dor, e um profissional pode sim 
ajudar a diminuir esses casos que vem destruído famílias. E pediu para fazer uma 
reunião depois para traçarem metas e evitar esse tipo de situação. 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 dez horas e trinta e sete minutos. Pela aprovação. 
Gabriel Salomão ________________ Presidente. Delegado Washington 
______________ 1ª Secretária. Rodrigo Universo ________________ 2º Secretário. 
Denison Moreira _________________Vice-presidência. *********************************** 
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