
1 

 

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

ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 
 

Às nove horas e sete minutos, do dia vinte e três 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 Nilton Cesar na 1ª Secretaria e 

Zé Roberto na 2ª Secretaria. Solicitou ao 1º Secretário a fazer verificação do quórum. 

Houve quórum, com a ausência dos vereadores Renival, Hugo Tomé, Jurandir Guedes, 

Bella 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: 

Apocalipse 2: 21, pelo 2º Secretário. Em seguida, solicitou ao 1º Secretário a fazer a 

leitura do EXPEDIENTE: Ata da 1ª Sessão Ordinária, realizada em 22.08.22; Projeto de 

Decreto Legislativo nº 007/22- GPM de 22.08.22, de autoria do Vereador Leandro Onofre 

Reconhece como Entidade de Utilidade Pública Municipal a ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

CORAÇÃO DE REDENÇÃO – ACCOR; Moção de Congratulações nº. 011/2022-CMR, 

de 22/08/2022, de autoria do Vereador Nilton Cesar, que propõe Moção Congratulações 

aos Psicólogos de Redenção, pelos relevantes serviços prestados ao município; 

Indicação 132/22-CMR, de 22.08.22, de autoria dos Vereadores Jurandir Guedes e 

Gabriel Salomão, que indica a necessidade da pavimentação asfáltica da Rua 22 de julho 

no Setor Planalto II (FOI RETIRADA DE PAUTA EM FUNÇÃO DA AUSÊNCIA DOS 

AUTORES). Oficio n. 012, SINDSAUDE, que solicita préstimos desta casa de leis para 

garantir nas peças orçamentaria o pagamento do piso salarial aos profissionais de saúde. 

Em seguida, o Presidente convidou todos os profissionais de psicologia ocupem a Tribuna 

de Honra desta casa e convidou o vereador Delegado Washington para os conduzir a 

mesma. Na sequência, fez ENCAMINHAMENTO: Para a Comissão de Justiça e 

Redação Final o Projeto de Decreto Legislativo nº 007/22-CMR. E passou a palavra ao 

autor da Moção n. 011/2022-CMR para apresentar defesa a mesma. Assumiu a tribuna o 

vereador Nilton César, que cumprimentou a todos presentes e teceu elogios aos 

profissionais da área da psicologia de Redenção. Agradeceu a essa classe que é 

fundamental para bem estar de uma sociedade. Registrou que nesse momento sua mãe 

se encontra no Hospital Regional passando por uma cirurgia por ter fraturado o pulso, ou 

seja, cada profissional tem sim sua importância e precisam ser reconhecidos pelo que 

fazem, pelo bem estar de uma sociedade. Lembrou do que aconteceu na época da 

pandemia e que muitas pessoas morreram fisicamente e principalmente psicologicamente, 

portanto, parabenizou essa classe médica que estão a disposição para contribuir na 

recuperação dessas pessoas prejudicadas. E através de um vídeo agradeceu todos os 

profissionais da área em que oferece esta moção de congratulações. Em seguida, o 

Presidente apresentou em discussão a referida moção de congratulações. Discutiu a 

 

ESTADO DO PARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO 

PODER LEGISLATIVO 
 
 



2 

 

matéria o vereador Zé Roberto, que cumprimentou todos presentes e parabenizou o autor 

da referida matéria e teceu palavras de elogios aos profissionais homenageados nesta 

manhã. Reconheceu a utilidade desta classe em uma sociedade e com alegria hipotecou 

seu apoio a referida matéria. Discutiu a matéria a vereadora Silvani Borges, que 

cumprimentou a todos presentes, e parabenizou o autor da referida matéria. Teceu 

palavras de elogios a esses profissionais, e afirmou que já vem travando uma luta em prol 

desta classe. Esclareceu de forma técnica a função deste profissional, e que durante a 

pandemia e após pôde ver o número de suicídios aumentar grandemente, e já estão se 

mobilizando para garantir o atendimento nas escolas de um psicólogo e um assistente 

social para atuar com intuito de salvar vidas. E os parabenizou por esse grande dia. 

Discutiu a matéria o vereador Rodrigo Universo, que cumprimentou a todos presentes e 

afirmou que um psicólogo quando atende um paciente ele estar ajudando toda família. 

Lembrou do seu pai por que ele tinha o domínio das emoções, e o psicólogo ajuda as 

pessoas a ter esse domínio, uma vez que nem todos tem essa capacidade. Portanto, 

parabenizou a classe profissional homenageada nesta manhã por esse grande dia que 

comemora o quanto são importantes para uma sociedade organizada. Discutiu a matéria o 

vereador Denison Moreira, que afirmou que cada pessoa é ligada a área do que ela faz. 

E o psicólogo é quem trabalha para resolver os traumas de cada profissional, por isso, os 

parabenizou pela contribuição em nossa sociedade de modo geral. Como ninguém mais 

se manifestou, o Presidente apresentou em votação a referida moção em questão. FOI 

APROVADA POR UNANIMIDADE. O Presidente suspendeu a sessão por até dez 

minutos para fazerem a entrega da moção aos profissionais da psicologia. Em seguida, o 

Presidente declarou reaberta a presente sessão ordinária, e a passou a fase de TEMA 

LIVRE: Assumiu a tribuna a vereadora Silvani Borges, que mais uma vez citou a 

importância do profissional da psicologia em nossa sociedade, como a sua atuação nas 

escolas e afirmou que já busca junto ao governo municipal, com apoio dos colegas para 

oferecimento desse trabalho junto aos nossos jovens, sendo que só esse ano foram 12 

suicídios e precisam sim buscar coibir esse mal que vem destruindo nossas crianças e 

adolescentes. Assumiu a tribuna o vereador Zé Roberto, que entende que todos os 

vereadores desta casa têm profissão definida e os parabenizou pelo seu empenho e 

desenvolvimento e sempre buscando fazer o melhor por nossa sociedade. Assumiu a 

tribuna o vereador Rodrigo Universo, que agradeceu os colegas pela oportunidade e 

afirmou que há um projeto muito importante nesta casa que trata sobre o PCCR, e já tem 

alguns servidores do município acompanhando e pediu para até dispensarem as falas e 

reunir com a classe no sentido de dá celeridade a esse processo e resolver essa questão 

até amanhã. Por não haver matérias a serem deliberadas na Ordem do Dia, o senhor 

Presidente passou a sessão ordinária a fase de EXPLICAÇÃO PESSOAL: Assumiu a 

tribuna a vereadora Silvani Borges, que apresentou seu projeto 003 que trata sobre a lei 

LUCAS, lei federal, que Lucas é uma criança que comeu um sanduiche e se engasgou e 

evoluiu a óbito, e afirmou que por falta de orientação, agora vem com um projeto de lei 

para que 30% dos profissionais de um órgão público, onde tem crianças e adolescentes 

venham ter o curso de primeiros socorros e a própria secretaria ou SAMUR pode oferecer 
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esse treinamento. Nas considerações finais: O Presidente agradeceu a presença de 

todos, e os convidou para a próxima sessão ordinária que acontecerá amanhã, no horário 

regimental. E por não haver mais o que deliberar, deu por encerrada esta sessão às dez 

horas e cinquenta minutos. Pela aprovação. Denison Moreira ________________ 

Presidente. Nilton César ______________ 1º Secretário. Zé Roberto ________________ 

2º Secretário. *************************************************************************************** 
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