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ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 
 
Às onze horas, do dia dezenove, do mês de setembro, 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, Hugo 
Tomé na 2ª Secretaria e Denison Moreira na vice-presidência. Solicitou ao 1º 
Secretário a fazer verificação do quórum. Houve quórum, com a ausência do vereador 
Jurandir Guedes. 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 54: 7, 
pelo 2º Secretário. Em seguida, solicitou ao 1º Secretário a fazer a leitura do 
EXPEDIENTE: Ata da 5ª Sessão Ordinária, realizada em 24.08.22; Indicação 129/22-
CMR, de 22.08.22, de autoria da Vereadora Bella que indica a necessidade da 
pavimentação asfáltica, esgoto e iluminação pública da Rua da Prata no setor São 
José; 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; Indicação 137/22-CMR, de 24.08.22, de autoria do Neguinho 
eletricista, que indica a necessidade da recuperação da ponte da Rua Pioneiro José 
Pinto, no Setor Serrinha; Indicação 138/22-CMR, de 24.08.22, de autoria da Vereadora 
Bella que indica a necessidade da pavimentação asfáltica e iluminação pública da Rua 
Minas Gerais, no Setor Jardim Cumaru. Em seguida, o Presidente convocou todos os 
vereadores para a Eleição da Mesa Diretora para o biênio 2023/2024, que acontecerá 
no dia 20/09/2022, amanhã, no horário regimental. Na sequência, declarou aberta a 
fase de TEMA LIVRE: Assumiu a tribuna o vereador Delegado Washington, que 
informou que o Deputado Cristiano Valle esteve em Redenção para comunicar a 
destinação de emenda parlamentar para a compra de um trator, com objetivo de 
atender os moradores da zona rural de nosso município. Lembrou que ano passado o 
mesmo também destinou recurso para a compra de uma ambulância, que mostra que 
esse deputado não aparece em nosso município apenas em quatro e quatro anos como 
muitos. Pediu o apoio dos colegas vereadores para revisarem a taxa de iluminação 
pública, por que Redenção é o lugar que paga a taxa mais cara, e gostaria de saber 
para onde está indo esse dinheiro, portanto, requer a baixa dessa taxa. E aproveitou o 
apoio da Assessoria desta casa de leis nesse sentido. Assumiu a tribuna o vereador 
Nilton César, que agradeceu a todos que compareceram ao sexto leilão que aconteceu 
ontem no Park de Exposição de nossa cidade, em que toda a renda arrecadada será 
destinada ao Hospital do Amor. E aos vereadores que não puderam comparecer nesse 
evento podem ainda contribuir com um pix para esse hospital. Comentou sobre a 
convocação do presidente em relação a eleição da Mesa Diretora deste parlamento, 
sendo totalmente legal e que deverá ocorrer amanhã, mas lamentou pela ato de se 
convocar uma eleição para amanhã, por que isso elimina com que outros colegas 
venham concorrer essa disputa, no entanto espera que possam eleger um presidente 
para os próximos dois anos que atenda os anseios desta casa e entende que é uma 
eleição precoce e espera que Deus continue lhes abençoando e que tenham uma ótima 
semana. Por não a ver matérias a serem deliberadas na Ordem do Dia, o senhor 
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Presidente passou a sessão ordinária a fase de EXPLICAÇÃO PESSOAL: Todos 
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 
amanhã, no horário regimental. E por não haver mais o que deliberar, deu por 
encerrada esta sessão às onze horas e vinte minutos. Pela aprovação. Gabriel 
Salomão ________________ Presidente. Bella ______________ 1ª Secretária. Hugo 
Tomé ________________ 2º Secretário. Denison Moreira _______________ Vice-
presidente. ************************************************************************************** 
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