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ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 

Às doze horas e cinquenta minutos, do dia vinte e quatro 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 Leandro Onofre 
na 1ª Secretaria e Hugo Tomé na 2ª Secretaria. Solicitou ao 1º Secretário a fazer 
verificação do quórum. Houve quórum, com a ausência dos vereadores Gabriel 
Salomão, Jurandir Guedes, Bella e Neguinho Eletricista. 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 25: 14, pelo 2º Secretário. Em seguida, solicitou ao 1º 
Secretário a fazer a leitura do EXPEDIENTE: Ata da 3ª Sessão Ordinária, realizada 
em 23.08.22; 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. Em seguida, o Presidente declarou 
reaberta a fase de TEMA LIVRE: Todos os vereadores dispensaram o uso da fala. 
Após, o Presidente declarou aberta a ORDEM DO DIA: (ausentes os vereadores Bella, 
Gabriel Salomão, Jurandir Guedes e Neguinho Eletricista). Apresentou em discussão 
em 2º turno o Projeto de Lei Complementar nº 009/2022–GPM, com emendas em 
anexo. Como ninguém discutiu, o mesmo foi submetido a votação em 2º turno. FOI 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Por não a ver mais matérias a serem deliberadas 
na Ordem do Dia, o senhor Presidente passou a sessão ordinária a fase de 
EXPLICAÇÃO PESSOAL: Assumiu a tribuna o vereador Leandro Onofre, disse que é 
de costume usarem da tribuna para bater, cobrar e criticar, mas precisam também 
agradecer pelo que aconteceu de bom por esta classe de servidores públicos. 
Agradeceu ao Prefeito Marcelo Borges e sua equipe de Governo pelo que vem fazendo 
em prol de nossa cidade, onde muitas ruas estão sendo pavimentadas, em especial ao 
Governador do Estado – Helder Barbalho e Deputado Gustavo Sefer que tem 
destinados recursos para o município de Redenção para realização de muitas obras. 
Assumiu a tribuna o vereador Nilton César, que informou está muito feliz pelo asfalto 
que o Governador do Estado está destinando para Redenção e o Estado, e muitos 
desses bilhões que ele estar destinado terá que pagar a conta de financiamentos 
depois. Lembrou que sábado, dia 27, será comemorado o dia do psicólogo de 
Redenção e os parabenizou pelo trabalho de zelar pelos nosso povo. Pediu para a 
população receber com carinho em suas residências o recenseador do IBGE, e acredita 
que há um número maior de habitantes em nossa cidade. E parabenizou cada colega 
pelos trabalhos e desejou aos mesmos uma boa semana. Assumiu a tribuna o vereador 
Denison Moreira, disse que tiveram uma semana de muitos trabalhados e agradeceu 
também por tudo que tem ocorrido e afirmou que está muito feliz pela Gestão do 
Prefeito Marcelo Borges e afirmou que as ruas do seu setor, setor Oeste, algumas 
estão recebendo asfaltos, e citou o nome de cada uma delas. Parabenizou o Prefeito e 
ao Governador do Estado pelos destinos de recursos no sentido de pavimentar um 
maior numero de ruas possíveis. E convidou os colegas parlamentares através de uma 
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parceira que tem com o deputado Jaques Neves, estarão reunidos no CERR, e mais 
um aparelho estar chegando em Redenção, e assim poderão atender nossa população 
ainda melhor. Por fim, pediu a Deus que abençoe o restante de nossa semana. 
Assumiu a tribuna o vereador Zé Roberto, que perguntou que dia é mais especial para 
cada cidadão? Respondeu que é o dia do aniversário. Informou que haverá um 
churrasco no próximo domingo em comemoração ao aniversário do vereador Leandro 
Onofre e todos estão convidados. Afirmou que o nosso gestor está realizando muitas 
obras e gostaria de ver Redenção com saneamento básico, hospitais e aeronaves com 
UTI, isso são sonhos. Mas chamou atenção sobre avenida Marechal Rondon, o 
Governador Assinou, e o Terminal Rodoviário continua sem reforma, e gostaria de ouvir 
do vereador Leandro Onofre em relação ao andamento dessas duas situações que 
precisam ser resolvidas. Em questão de ordem, o vereador Leandro Onofre, disse que 
o desejo de cada colega é também o seu desejo, e afirmou que há recursos financeiros 
a disposição e estão aguardando a data dessa licitação, e irá sim buscar saber para 
informar aos vereadores. Acompanhou algumas viagens com o prefeito Marcelo e a 
burocracia é grande para buscar e aplicar os recursos, por isso parabenizou o prefeito 
por que não é fácil. Continuou o vereador Zé Roberto, que parabenizou o vereador 
Denison Moreira pela condução dos trabalhos, o vereador Renival pelas conquistas 
através dos deputados para o município de Redenção. E afirmou que precisam sim 
buscar com esforço mais segurança de vida, e daqui a Tucumã é risco a todo momento 
em função das condições precárias da estrada. E se o seu candidato se reeleger 
buscará sim benefícios para Redenção. Nas considerações finais: O Presidente 
agradeceu a presença de todos, e os convidou para a próxima sessão ordinária que 
acontecerá depois de amanhã, no horário regimental. E por não haver mais o que 
deliberar, deu por encerrada esta sessão às treze horas e dez minutos. Pela aprovação. 
Denison Moreira ________________ Presidente. Leandro Onofre ______________ 
1º Secretário. Hugo Tomé ________________ 2º Secretário. ***************************** 
**************************************************************************************************** 
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